
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

এরদ োগোন 

ইসলোম নোকি ধমম কনরদেক্ষতো? 

 

মলূ: শাইখ ড. তারিক আবদুল হারলম  
অনুবাদ: মুফরত আনাস আবু্দল্লাহ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলাপর্র র্পধে এরপ াগাি 

 

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হহাক আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইর্হ ওয়া সাল্লাম এর উপর এবং তার পর্রবারবর্ি, 
সাহাবা  ও যারা তার সাথে বন্ধতু্ব রাথে, তাথদর উপর। অত:পর: 

আর্ম জার্ন্, আমার এই র্থবষণার্ি এমন্ সময় সামথন্ এথসথে, যেন্ 
মান্ুথষর মাথে র্বর্িত্রসব ধ্যান্-ধ্ারণা ের্িথয় আথে। হকউ ঈমান্-কুফথরর 
সাথে সম্পর্কিত র্ফকথহর র্বর্ধ্-র্বধ্াথন্র র্র্িথত আবদ্ধ োথক। আর হকউ 
হকউ শরীয়থতর লার্াম হেথক মকু্ত হথয় র্ন্জ প্রথয়াজন্ ও প্রবৃর্ি অন্ুসাথর 
র্বিার কথর। আবার পরার্জত মান্র্ষকতা ও হীন্মন্যতা অথন্কথক সুর্ন্র্দিষ্ট 
র্বথশষ হকান্ মতামত গ্রহণ করথত বাধ্য ও প্রথরার্িত কথর। হযমন্ ডুবন্ত 
মান্ুষ হেথস যাওয়া েিকুথিা আকথি ধ্থর। 

আর্ম এিাও জার্ন্ হয, অথন্থকর উপরই এ প্রবন্ধর্ি প্রোব হফলথব। হকউ 
আদথবর সাথে জবাব হদথব আর হকউ র্ার্লর্ালাজ ও র্বদ্রুপ করথব। এিা 
প্রথতযথকর হমৌর্লক প্রকৃর্ত, হবথি উঠা, ইলম ও হকান্ জামাআথতর সাথে 
তার সমৃ্পক্ততা রথয়থে, তার উপর র্ন্েির কথর। র্কন্তু এতদসথেও আর্ম এর 
এমন্ ইলমী জবাব ও েিন্ হদোর আশা কর্র যা পথয়ন্ট িু পথয়ন্ট দর্লথলর 
র্ের্িথত হথব। হযমন্িা আর্ম হকান্ হকান্ র্থবষথকর হলোথত শরীয়ত 
র্বথরাধ্ী র্কেু হদেথত হপথল তার জবাব হলোর হেথত্র কথর োর্ক। 

হয সকল র্বষয়গুথলা বযাপকোথব সকল মান্ুষথক এবং র্বথশষোথব 
মুজার্হদর্ণথক োর্বথয় তথুলথে, তার মথধ্য অন্যতম হল রজব তাইথয়ব 
এরথদার্ান্। হকউ তার বযাপাথর বািাবার্ি কথর তাথক যথুর্র বাদশা ও 
যামান্ার ের্লফা বার্ন্থয় হফথলথে। তার মাথে হদেথত হপথয়থে মসুলমান্থদর 
শর্ক্ত ও সম্মান্। হকউ মাোমার্ে আথে, তারা বথল: হস মুসর্লম, তাই তার 
সাহাযয-সহথযার্ীতা করা যায়। অপরর্দথক হকউ বথল: হস কাথফর, মুসর্লম 



ন্য়। কাট্টা ধ্মির্ন্রথপে। এরথদার্ান্ ধ্মির্ন্রথপেতার আথলাথক শাসন্কাযি 
পর্রিালন্া কথর এবং ধ্মির্ন্রথপেতাথক সম্মান্ কথর। তাই তার সাথে 
মুসলমাথন্র অন্ুরূপ মুআমালা করা জাথয়জ হন্ই। 

আসথল, হকান্ র্ন্র্দিষ্ট বযর্ক্তর বযাপাথর কুফরীর কো বলা আমার র্ন্থজর 
কাথে একর্ি অপেন্দন্ীয় র্বষয়। র্কন্তু যেন্ এমন্ হকান্ বাস্তব কারণ পাওয়া 
যায়, যা এই র্সদ্ধান্ত অন্ুসন্ধান্ ও প্রকাশ করা আবর্শযক কথর তুথল, তেন্ 
আর উপায় োথক ন্া। তাকর্ফর হকান্ শথের র্বষয় ন্য়, যা দ্বারা হকউ তৃর্ি 
র্মিাথব। বরং এিা হল হকউ আল্লাহর রহমত হেথক হবর হথয় যাওয়া এবং 
তার স্থায়ী আযাথব র্ন্পর্তত হওয়ার বযাপাথর ফায়সালা। হয এর হার্ককত 
বুথে, তার র্ন্কি এিা সবথিথয় েয়ংকর ও কর্ঠন্ র্বষয়। 

রজব তাইথয়যপ এরথদার্ান্ একজন্ গুরুত্বপূণি বযর্ক্তত্ব। র্যর্ন্ তুরস্ক ও সমগ্র 
অঞ্চথলর হেথত্র গুরুত্বপূণি অবস্থাথন্ আথেন্। তার র্ন্জ হদথশর  ইর্তহাথস 
র্তর্ন্ মযিাদার উচ্চস্তথর হপৌৌঁথেথেন্। কারণ র্বর্ত কথয়ক শতাব্দী পযিন্ত তার 
রাজধ্ান্ী র্েল হেলাফথতর রাজধ্ান্ী। উর্ন্শ শতক পযিন্ত তার হদশ পৃর্েবীর 
ইর্তহাথস সবথিথয় শর্ক্তশালী ও দীর্িস্থায়ী সাম্রাথজযর হকন্দ্র র্েল। এোিা তার 
হদথশর হেৌর্র্লক অবস্থান্ ও অেিনন্র্তক সম্ভাবন্ার কারথণ আঞ্চর্লক 
েূর্মকাও তাথক একর্ি সর্িয় গুরুত্ব দান্ কথরথে।  

হয র্বষয়র্ি র্ন্থয় আমরা কো বলর্ে, তা অতযন্ত জর্িল র্বষয়। হকউ এ র্বষথয় 
ফাতওয়া র্দথত িাইথল তার উপর অবশয কতিবয হল, এর শাোর্ত 
মাসআলাগুথলা অন্ুসন্ধান্ করা, তার সূত্র ও দর্ললগুথলা যািাই করা এবং 
তার র্ের্িথত সর্ঠক হুকুম প্রথয়ার্ করার জন্য সবিাত্মক হিষ্টা-সামেিয বযায় 
করা। শুধ্ু সাধ্ারণোথব বর্ণিত হুকুমগুথলা আথরাপ কথর হদয়াই যথেষ্ট ন্য়। 
িাই তাকফীথরর র্বষথয় হহাক অেবা অন্য হকান্ র্বষথয় হহাক। 

এোথন্ ফায়সালার মূল পথয়ন্ট হল:  

ইসলাম ধ্থমি র্ক এমন্িা আথদৌ জাথয়য আথে হয, আল্লাহ ও তার রাসূথলর 
বযাপাথর সােয হদয় এবং ইসলাথমর র্কেু র্কেু র্ন্দশিন্ ও র্বর্ধ্-র্বধ্ান্ও 
বাস্তবায়ন্ কথর, এমন্ বযর্ক্তথক তাথক কাথফর আেযার্য়ত করা হথব?  



যর্দ জাথয়য হয়, তাহথল প্রশ্ন হল:  

হয সকল শাসক বা র্বিারক মথুে ইসলাথমর কো বথল এবং ইসলাথমর র্কে ু
র্ন্দশিন্ ও র্বধ্ান্ বাস্তবায়ন্ কথর, তারা কাথফর হথব র্কথসর র্ের্িথত?  

এিাই হল মূল পথয়ন্ট। আপন্ারা বুেথতই পারথেন্ হয, র্বষয়র্ি অতযন্ত 
জর্িল। হযথহতু এর শাো-প্রশাোগুথলা ইলথম তাওর্হদ ও আকাথয়থদর 
অংশ। আবার ‘দার’ এর র্বর্ধ্-র্বধ্ান্ ও র্রদ্দার মাসাথয়থলর র্বথবিন্ায় ইলথম 
র্ফকথহরও অংশ। 

যাথত এ মাসআলার গ্রর্িগুথলা পাথিি পাথিি েুলথত পার্র এবং তার যোেি 
র্বথেষণ করথত পার্র, তার জন্য আমরা এ মাসআলায় শুধ্ ুইলম ও 
ইন্সাথফর র্ের্িথত আর্াথবা। র্ন্থনাক্ত র্বষয়গুথলার আথলাথক আমরা 
আথলািন্া করথবা: 

১. ইসালাম ধ্থমি র্ক এিা আথদৌ জাথয়য আথে হয, একজন্ বযর্ক্ত 
আল্লাহ ও তার রাসূথলর বযাপাথর সােয হদয় এবং ইসলাথমর র্কেু 
র্কেু প্রতীক ও র্বধ্ান্ পালন্ কথর, এমতাবস্থায় তাথক কাথফর 
আেযার্য়ত করা হথব? 

২. সবিসম্মত ও দ্বযেিহীন্ কুফরী কাথজ র্লি হওয়া অবস্থায়ও র্ক 
কাথরা প্রকৃত ইসলাম বার্ক োকথত পাথর? 

৩. ইসলাম ও কুফথরর র্বর্ধ্-র্বধ্াথন্র হেথত্র একজন্ সাধ্ারণ 
মান্ুষ আর শাসক বা র্বিারক হেণীর মাথে পােিকয এবং ফাথসক 
শাসক ও কাথফর শাসথকর মাথে পােিকয। 

৪. ইসলাম ও কুফথরর সাথে সংর্েষ্ট শরীয়থতর র্বধ্ান্াবলীথত 
হকান্ একজন্ বযর্ক্তর উপর র্বধ্ান্ আথরাপ করা, আর একর্ি 
জামাথতর উপর র্বধ্ান্ আথরাপ করার মাথে পােিকয। 

৫. ধ্মির্ন্রথপেতাবাদীথদর (secularist) দ্বারা শার্সত হদথশর 
হুকুম। 



৬. ‘ইকরাহ’ বা বলপ্রথয়ার্ কেন্ সাবযস্ত হথব? বযর্ক্তর হেথত্র এর 
র্বধ্ান্ কী এবং জামাথতর হেথত্র তার র্বধ্ান্ কী? 

৭. এরথদার্ান্ সম্পথকি মতামত কী? 

 

উপথরাক্ত র্বষয়গুথলা প্রসথে আল্লাহর উপর েরসা কথর আমরা বলথবা:  

 

 

১. ইসলাম ধ্থমি র্ক এিা আথদৌ জাথয়য আথে হয, একজন্ বযর্ক্ত আল্লাহ ও 
তার রাসূথলর বযাপাথর সােয হদয় এবং ইসলাথমর র্কেু র্কেু প্রর্তক ও র্বধ্ান্ 

পালন্ কথর, এমতাবস্থায় তাথক কাথফর আেযার্য়ত করা হথব? 

উির স্পষ্ট। হযা, জাথয়য আথে। এমন্ বযর্ক্তথক কাথফর আেযার্য়ত করা হযথত 
পাথর। বরং এিা দ্বীথন্র অর্ত সাধ্ারণ জ্ঞাতবয একর্ি র্বষয়। কারণ আল্লাহ 
তা’আলা জন্মর্ত কুফরী আর র্রদ্দা বা ধ্মিতযাথর্র কুফরীর মাথে পােিকয 
কথরথেন্। জন্মর্ত কার্ফর হল, হয অমুসর্লম র্পাতামাতার র্থর জন্মগ্রহণ 
কথরথে। িাই আহথল র্কতাব হহাক বা অন্য ধ্মিাবলম্বী হহাক। আর মুরতাদ 
হল হয, মুসর্লম র্হসাথব জন্মগ্রহণ কথরথে অেবা জথন্মর পর হসচ্ছায় ইসলাম 
গ্রহণ কথরথে, তারপর ইসলাম হেথক হবর হথয় হর্থে। আল্লাহ তা’আলা 
বথলন্: 

تَِددْ  َوَمنْ  ِدينِهِْ َعنْ  ِمن ُكمْ  يَر   

“হতামাথদর মথধ্য হয স্বীয় দ্বীন্ হেথক র্ফথর যায়”। 

তাহথল আল্লাহ তা’আলা এমন্ একথেণীর মান্ুষ োকার কো জান্াথলন্ 
(যারা মুসর্লম হবার পর কার্ফথর পর্রণত হয়)। এিা স্পষ্ট। হকান্ সংশয় 
হন্ই। র্কন্তু আমাথদর আথলািন্া হল এমন্ এক বযর্ক্তর হেথত্র, যার বার্হযক 
অবস্থা ইসলাম ও কুফথরর মাথে সংর্মর্েত হথয় হর্থে। সুতরাং আমাথদর 



আথলািন্া করথত হথব, র্ন্র্দিষ্ট বযর্ক্ত, দল বা গ্রুথপর উপর কুফথরর হুকুম 
আথরাপ করার মাসআলা র্ন্থয়। প্রেথম আমরা বযর্ক্তর র্বষয়র্ি হদেথবা, 
হকন্ন্া এিাই হল হমৌর্লক একক, যার উপর অন্য সব র্বষয় র্ের্ি কথর। 

আমরা জার্ন্ হয, তাওর্হদ হল:  

১. আল্লাহ সুবহান্াহু ওয়া তাআলাথক জান্া, তার জন্য উপযুক্ত 
র্সফাতগুথলা সাবযস্ত করা এবং তার হেথক অন্ুপযুক্ত র্বষয়গুথলা 
ন্াকি করা। হযমন্ শরীক বা উপমা সাবযস্ত করা। সন্তান্ বা র্পতা 
সাবযস্ত করা র্কংবা র্জন্ বা হফথরশতাথদর সাথে বংশীয় সম্বন্ধ 
করা।  

২. যা জান্লাম, তা তাসদীক করা, অেিাৎ সতয বথল র্বশ্বাস করা।  

তাসদীক এর হেথত্র র্তন্ ধ্রথণর মতামত রথয়থে:  

(ক) তাওর্হদ বাস্তবার্য়ত হওয়ার জন্য তাসদীক আবশযক ন্য়। হযমন্িা 
কাররার্ময়া সম্প্রদায় বথল োথক। এই হেণীর্ি ধ্মি হেথক হবর হথয় হর্থে।  

(ে)থকউ তাসদীক বলথত হবাোয় শুধ্ু সংবাদ বা সংবাদদাতাথক সতযবাদী 
বলা। অেিাৎ আমরা যা জান্লাম, তা সতয, সর্ঠক ও র্ন্র্িত। র্কন্তু এতিুকুর 
পথর এিা আর র্কেু আবশযক কথর ন্া। এরা হল সীমালঙ্ঘন্কারী মুরর্জআ 
(গ্বুলাত আল-মুরর্জআ) হেণী। এ মথতর কারথণ তারা মুসর্লমথদর অন্তেূিক্ত 
ন্য়। কারণ অথন্ক েৃষ্টান্ ধ্মিীয় গুরুও তাসদীক কথরথে, র্কন্তু তা তাথদরথক 
কুফর হেথক মুর্ক্ত হদয়র্ন্।  

(র্) হকউ বথল, এই তাসদীক দ্বারা তাওর্হদ সর্হহ হওয়ার জন্য শতি হল: 
এিা সামগ্রীকোথব আমলথকও আবর্শযক করথত হথব। এরা হল 
সাধ্ারণোথব আহলুস সনু্নাহ ওয়াল জামাআহ।  

অত:পর আহলুস সুন্নাহ আবার দুই দথল র্বেক্ত। প্রেম দলর্ি হান্ার্ফথদর। 
তারা বথল এ তাসদীকর্িই সিার্তোথব র্বথশষ এক ধ্রথণর তাসদীক। 



মুরর্জআরা হযমন্িা বথল, হতমন্ ন্য়। সুতরাং এ তাসর্দথকর হেতথরই, 
আবশযকীয় শতিরূথপ আমল ঈমাথন্র পূবিশতি হওয়ার স্বীকাথরার্ক্তও আথে। 

র্দ্বতীয় দল হল: সাধ্ারণ আহলসু সুন্নাহর। তাথদর মত হল মার্রফা (তো শুধ্ু 
জান্া) ও তাসদীথকর পরও ঈমাথন্র তৃতীয়, আবশযকীয় আথরকর্ি অংশ 
রথয়থে। তা হল র্ন্থজর ওপর আমল ও অন্ুশাসন্গুথলা আবর্শযক কথর 
হন্য়া। অেিাৎ স্বীকাথরার্ক্ত হদয়া, আন্ুর্তয করা ও আত্মসমপিণ করা। তাই 
এিা তাওর্হদ ও ঈমাথন্র হেতরর্ত একর্ি অংশও। শুধ্ ুপূবিশতি ন্য়। 

সুতরাং  বুে আমাথদরথক এই র্সদ্ধাথন্তর র্দথক হপৌৌঁোয় হয, প্রকৃতপথে 
তাওর্হদ শুধ্ ুশাহাদাহ উচ্চারণ করা ন্য়। বরং তা হল তার শব্দগুথলা জান্া, 
অেিগুথলা র্বশ্বাস করা, স্বীকাথরার্ক্ত হদওয়া ও হস অন্ুযায়ী আমল করা। 
হযমন্িা ইবনু্ল কার্য়যম রহ. উথল্লে কথরথেন্।  

এ হেথক এ মাসআলা হবর হথয় আথস হয, হয অসমূ্পণি কোর হকান্ অেি 
হন্ই, তার কারথণ আল্লাহ সাওয়াব র্দথবন্ ন্া। এর উদাহারণ হল: সুফীরা হয 
একক শব্দ ‘আল্লাহ, আল্লাহ’ বথল তাসবীহ জথপ। এিা র্বদআত। হযথহতু 
এিা হকান্ অেিথবাধ্ক বাকয ন্য়। একারথণই আপন্ারা হদথেন্ হয, সুন্নাহ 

দ্বারা বর্ণিত তাসবীহগুথলা পূণি বাকয হয়। হযমন্ الله سبحان  , 

(সুবহান্াল্লাহ) لله الحمد ,(আলহামদু র্লল্লাহ) أكبر الله  (আল্লাহু 
আকবার) এবং এ জাতীয় আথরা বাকযগুথলা। কারণ হকান্ শব্দথক এমর্ন্ 
এমর্ন্ র্ঠন্ করা হয়র্ন্। বরং র্ন্র্দিষ্ট কর্তপয় অেি হবাোথন্ার জন্যই র্ঠন্ 
করা হথয়থে। 

আমাথদরথক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কার্লমািাও এোথবই বুেথত হথব। এোথবই 
আরবর্ণ বুথেথেন্, যারা উক্ত  োষার হলাক। একারথণই আমরা হদর্ে, 
শাফাআথতর হার্দথস যা এথসথে- “হয লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলথব, হসই 
জান্নাথত প্রথবশ করথব”- এর র্বপরীথত স্বয়ং বুোরী মুসর্লথমর মত সহীহ 
হার্দথসর র্কতাবগুথলাথতই র্েন্ন শথব্দও হার্দসর্ি বর্ণিত হথয়থে। হযমন্ 

হকাোও এথসথে: قال من  ‘হয বলথব’, হকাোও এথসথে:  الله عبد من

دونه بما وكفر  ‘হয আল্লাহর ইবাদত কথর এবং অন্য সব র্কেুথক 



প্রতযােযান্ কথর’, হকাোও এথসথে: دونه بما وكفر الله وحد من  ‘হয 
আল্লাহথক এক মাথন্ এবং অন্য সবর্কেুথক প্রতযােযান্ কথর’। এ সবগুথলাই 
সহীহাইথন্র সপু্রমার্ণত হার্দস।  

তাই শাহাদাতাইন্ হল তাওর্হথদর র্শথরান্াম। এিাই পর্রপূণি তাওর্হদ ন্য়। 
বরং স্বয়ং কুরআথন্ই সূরা আথল ইমরাথন্র ৬৪ ন্ং আয়াথত এ র্বষয়র্িথক 
পর্রস্কার করা হথয়থে। হসোথন্ ‘কার্লমা’র বযােযা এথসথে এোথব: আল্লাহ 
বথলথেন্ - 

ا ال ِكتَابِْ اأَه لَْيَْ قُلْ   اللَهَْ إَِّلْ نَع بُدَْ أََّلْ َوبَي نَُكمْ  بَي نَنَا َسَواءْ  َكِلَمةْ  إِلَى تَعَالَو 
ِركَْ َوَّلْ بَابًا بَع ًضا بَع ُضنَا يَتَِخذَْ َوَّلْ َشي ئًا بِهِْ نُش   فَإِنْ  اللَهِْ دُونِْ ِمنْ  أَر 

ا َهدُوا فَقُولُوا تََولَو  ِلُمونَْ بِأَنَا اش  ُمس   

“তুর্ম বথল দাও, হহ র্কতাবী সম্প্রদায়! হতামরা এমন্ কার্লমার র্দথক 
আথসা, হযিা আমাথদর মাথে এবং হতামাথদর মাথে একই রকম। তা হল 

‘আমরা আল্লাহ বযর্তত কাথরা ইবাদত করথবা ন্া, তার সাথে কাউথক শরীক 
করথবা ন্া এবং আমাথদর একদল আথরকদলথক রব রূথপ গ্রহণ করথব ন্া।’ 
অত:পর যর্দ তারা মুে র্ফর্রথয় হন্য়, তথব বথল দাও, হতামরা সােী োক: 

আমরা মুসর্লমথদর অন্তেূিক্ত।” 

তাই ইবরাহীম আলাইর্হস সালাম পরবতিী প্রজথন্মর জন্য হয কার্লমা হরথে 
হর্থেন্, তা হল তাওর্হথদর কার্লমা বা কার্লমাতুস সাওয়া বা লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ এর সােয হদয়া। আর তা হল: আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা এবং 
তার সাথে কাউথক শরীক ন্া করা। শুধ্ ুমুথে উচ্চারণ করা ন্য়। সুতরাং হয এ 
হেথক কম করথব, তার তাওর্হদ বাস্তবার্য়ত হথব ন্া। 

র্কন্তু হকউ বলথত পাথর, এিা হতা প্রকৃত ইসলাথমর হুকুম আথরাথপর হেথত্র, 
র্কন্তু দুর্ন্য়ার প্রকাশয অবস্থার হেথত্র কী হথব? আমরা র্কোথব, আন্ুর্তয ও 
আত্মসমপিথণর র্বষয়গুথলা বুেথবা? অেিাৎ হলাকর্ি হয দ্বীথন্র অন্ুশাসন্থক 
হমথন্ র্ন্থয়থে, হসিা র্কোথব বেুথবা? 



আমরা বলথবা: র্ঠক আথে, প্রকৃত ইসলাম আর বার্হযক ইসলাথমর মাথে 
পােিকয আথে। আমরা দরু্ন্য়াথত যত র্বর্ধ্-র্বধ্ান্ প্রথয়ার্ কর্র, হসিা বযর্ক্তর 
প্রকাশয কো ও কাথজর র্ের্িথত। তার অেযন্তর বা র্ন্য়থতর র্ের্িথত ন্য়। 
কারণ সবথিথয় বি সতূ্র এবং শরীয়থতর ন্ীর্ত হথচ্ছ “প্রকাশয কাজ”। তারপর 
অন্তথরর র্বষথয়র দার্য়ত্ব আল্লাহর হাথত। সতুরাং যার হেথক ইসলাম প্রকাশ 
পাথব, তাথক কলরু্ষতকারী হকান্ র্কে ুন্া পাওয়া যাথব, হস মসুর্লম। আর যার 
হেথক ইসলাম প্রকার্শত হথব, র্কন্তু র্ন্র্িত কফুরও প্রকার্শত হথব, হস 
আমাথদর র্ন্কি মসুর্লম ন্য়। এরপর তার দার্য়ত্ব আল্লাহর হাথত। এিা 
আর্কদা, র্ফকহ ও উসথূল র্ফকথহর একর্ি স্বীকতৃ ও সসুাবযস্ত র্বষয়। 

এেন্ হকউ যর্দ বথল - তাহথল হয আমাথদর সামথন্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও 
মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ এর সােয হদয়, শুধ্ু তাই ন্য়; ইসলাথমর র্কেু প্রতীকও 
ধ্ারণ কথর, এবং র্ন্থজর ইসলাথমর বযাপাথর ন্যায়পরায়ণ বযর্ক্তথদর সােয 
হপশ কথর, তাথক হতা স্বয়ং এই সূথত্রর র্ের্িথতই মুসর্লম বথল র্ণয করা 
আবশযক হথয় পথি। 

তার উিথর আমরা অকািযোথব বলথবা: শরীয়ত এমন্িাই বথল। এর 
র্বপরীত বথল হকবল োর্রজীরা। র্কন্তু জর্িলতা সৃর্ষ্ট হথব হস সময়, যেন্ 
স্বয়ং এ বযর্ক্তই এমন্ র্বষথয়র সাথে যুক্ত হথব, যা তার স্বীকাথরার্ক্ত ও 
আন্ুর্তয ন্া োকাথক প্রকাশ করথব - অেিাৎ তার তাওর্হদথক কলুর্ষত কথর।  

এমতাবস্থায় হকান্ বার্হযক অবস্থাথক আমরা কাযিকর ধ্রথবা? 

সমস্ত উলামাথয় হকরাম এ বযাপাথর একমত হয, বযর্ক্ত হকান্ র্ন্র্িত 
র্শরথকর সাথে জর্িত হওয়ার দ্বারা ইসলাম হেথক হবর হথয় যাথব। এমন্র্ক 
হকউ যর্দ ইসলাথমর সমস্ত র্বর্ধ্-র্বধ্ান্গুথলাও পালন্ কথর, তোর্পও। 
হযমন্ ধ্রুন্ একজন্ পদিার র্বধ্ান্থক অস্বীকার কথর, অেি হস ন্ামায পথি, 
হরাজা রাথে এবং প্রর্ত বের বাইতুল্লায় হজ্জ কথর, তাহথল হস কার্ফর। 
আল্লাহথক অস্বীকারকারী। হস তার স্বীকাথরার্ক্তথক যোযেোথব পূণি কথরর্ন্।  

এ র্হসাথবই উলামাথয় হকরাম ইসলাম েেকারী র্বষয়গুথলাথক স্পষ্ট 
কথরথেন্। হকউ হকউ সবগুথলাথক সংথেথপ দশর্ি র্বষথয়র মথধ্য র্ন্থয় 



এথসথেন্। যর্দও র্বথেষণ ও সংথেপথণর হেথত্র সংেযা পর্রবতিন্ হথয় যায়। 
পাঠকথদর জন্য হস সকল ইসলাম েেকারী র্বষয় ও তার সীমাগুথলা জান্া 
অতযন্ত জরুরী। আর্ম স্বতন্ত্র একর্ি প্রবথন্ধর মথধ্য তার বযােযা কথরর্ে। 
র্বষয়র্ির গুরুথত্বর কো হেথব এোথন্ র্িকায় হসই পূণি আথলািন্ার্ি তুথল 
ধ্রর্ে1। 

                                                           
1. ঐ সকল ঈমান্ েেকারী র্বষয়গুথলার র্বস্তার্রত আথলািন্ার পূথবি আমরা স্মরণ 
কর্রথয় র্দথত িাই হয,‘ন্ার্কয’ (বা ‘েেকারী’) এর র্ের্ির্ত অেি হল: সংর্েষ্ট বযর্ক্ত 
হমৌর্লকোথব ইসলাম ধ্থমির উপর র্েল। এ র্বষয়র্িই তাথক আসর্ল কাথফর হেথক 
হযৌর্ক্তকোথব এবং র্বধ্ান্র্তোথব পােিকয কথর হদয়। সুতরাং উেয়র্ির মাথে র্মেণ 
র্র্িথয় হফলা যাথব ন্া।  

আথরকর্ি র্বষয় হল, শরয়ী মূলন্ীর্তসমূথহর মথধ্য একর্ি মূলন্ীর্ত হল, যার্হর (বার্হযক 
অবস্থা) বাথতথন্র (আেযন্তরীণ অবস্থার) অন্ুকূল হয় এবং যার্হথরর র্ের্িথতই র্বধ্ান্ 
আথরাপ করা হয়। বাথতন্ী র্বষয় জান্ার হকান্ উপায় হন্ই। এজন্য হার্কম, কাযী বা 
মুফর্তর উপর আবশযক হল, সবগুথলা বার্হযক সম্ভাবন্ার বযাপাথর এমন্োথব র্িন্তা করা, 
যা কেথন্া আেযন্তরীণ হর্াপন্ অবস্থার র্বপরীতও হথত পাথর) যাথত র্েন্ন হকান্ কারণ বা 
বযােযা দাৌঁি করাথন্ার হকান্ সুথযার্ ন্া োথক। যর্দ এমন্িা করা হয়, তথব যার্হর বাথতথন্র 
অন্ুকূলই হথব, যর্দও সরাসর্র বাথতথন্র বযাপাথর অবর্ত হওয়া যায় ন্া। 

আমাথদর উপথরাক্ত কো মরুর্জআথদর কোর মত ন্য়, র্কংবা মরুর্জআথদর ঐ সকল 
ফকীহথদর কোর মতও ন্য়, যারা প্রকাশয কফুরী অবস্থাথক আেযন্তরীণ কফুর হেথক র্েন্ন 
র্জর্ন্স মথন্ কথর। অেিাৎ যারা মথন্ কথর, যর্দ আেযন্তরীণোথব কাথফর ন্া হয়, তাহথল 
প্রকাশযোথব কাথফর আেযার্য়ত করা যাথব ন্া। এর্ি জাহর্ময়াথদর আকীদা। এর্ি একর্ি 
র্ন্কষৃ্ট র্বদআত। আমরা হযিা গুরুত্ব র্দথয় বর্ল, তা হথচ্ছ, যর্দ প্রকাশযোথব এমন্ সমসযা 
র্থি, যা সর্ঠক হওয়ার হকান্ বযােযাই করা যায় ন্া, তেন্ আবর্শযকোথব বাথতন্ 
(আেযন্তরীণ ঈমান্) অগ্রহণথযার্য বথল র্বথবর্িত হথব।  

প্রেম েেকারী র্বষয়:  এক আল্লাহর সাথে শরীক করা, যার সাথে হকান্ শরীক হন্ই। এর 
দর্লল আল্লাহর বাণী- 

َركَْ أَن يَغ ِفرُْ َّلْ اللَـهَْ إِنَْ ِلكَْ دُونَْ َما َويَغ ِفرُْ بِهِْ يُش  يََشاءُْ ِلَمن ذََٰ  

র্ন্িয়ই আল্লাহ তাৌঁর সথে শরীক করাথক েমা কথরন্ ন্া (আন্-র্ন্সা:১১৬)  



                                                           
বি র্শরক হল সবথিথয় বি জুলুম। এজন্য তার প্রর্তফল জাহান্নাম বযর্তত র্কে ুন্য়, যাথত 
তারা র্িরকাল োকথব। কেথন্া তাথদর হেথক আযাব বন্ধ করা হথব ন্া। হয সমস্ত 
মুশর্রকথদর র্শরথকর বযাপাথর স্বয়ং আল্লাহ সােয র্দথয়থেন্, তারা হল ইহুদী, েৃষ্টান্, 
কুরাইশ হর্াথত্রর মূর্তিপূজারী কাথফরর্ণ, অর্িপূজক এবং ধ্বংসপ্রাি জার্তসমূথহর মধ্য 
হেথক কথয়কর্ি। হযমন্- আদ, সামদু, লূত, ইবরাহীম ও তুব্বার সম্প্রদায়। 

এগুথলার র্বপরীথত, র্শরথক আকবার হেথক মুর্ক্তর একমাত্র পে হল ইসলাম। হয ইসলাম 
বযর্তত 

ََلمِْ َغي رَْ يَب تَغِْ َوَمن س  ِ ِمن هُْ يُق َبلَْ فَلَن ِدينًا اْل   

আর হয ইসলাম োিা অন্য হকান্ দীন্ িায় তথব তার কাে হেথক তা কেথন্া গ্রহণ করা 
হথব ন্া (আথল-ইমরান্, ৮৫) 

কুরআথন্ হয র্শরকথক র্ন্থষধ্ করা হথয়থে, তা হল র্শরথক আকবার। যা বুো যায় 
সথম্বাধ্থন্র ধ্রণ ও পূবিাপর অবস্থা হেথক এবং এর কতিাথক সবির্ন্কৃষ্ট র্বথশষথণ উথল্লে 
করার দ্বারা। সুতরাং এিা হল র্শরথকর িূিান্ত রূপ। র্কন্তু র্শরথকর এমন্ র্কে ুরূপও 
রথয়থে, হযগুথলা দ্বারা একজন্ হলাক ধ্মি হেথক হবর হয় ন্া। হযগুথলা আহলুস সুন্নাহ 
ওয়াল জামাআর উলামার্ণ র্বশদোথব আথলািন্া কথরথেন্। তার মধ্য হেথক কথয়কর্ি 
হল: আল্লাহ বযর্তত অন্য কাথরা ন্াথম শপে করা, র্ণকথদর কোবাতিা হশান্া, মুর্মন্থদর 
মধ্যকার র্বথরাহমূলক যুদ্ধ (সূরা হুজরুাত, ৯, র্রয়া তো প্রদশিন্ করা। এোিাও র্বর্েন্ন 
প্রতীক বযবহাথরর মাধ্যথম মান্ুষ হয সমস্ত র্শরক কথর ইতযার্দ। ইবথন্ আবু্দল বার 
রহমাতুল্লাথহ আলাইর্হ এমন্ অথন্কগুথলা উথল্লে কথরথেন্। হমািকো, র্শরক শব্দর্ি 
কেথন্া র্শরথক আকবার এবং কেথন্া আসর্র এর অথেি বযবহৃত হয়। তথব আসর্ার এর 
অথেি হকবল সুন্নাহথত এথসথে। কুরআথন্র হকাোয়ও এ অথেি বযবহৃত হয়র্ন্। 

এই দৃর্ষ্টথত ইসলাম বা তাওর্হদ শব্দ দ ুপ্রকার র্শরথকর র্বপরীত ন্য়। কারণ ইসলাম, 
ঈমান্ ও ইহসান্থক ন্া কথর ন্া। বরং উেয়র্িথকই অন্তেূিক্ত কথর। অেি র্শরথক 
আকবার, হযিা তাওর্হথদর র্বপরীত, হসিা হযৌর্র্ক র্বষয় ন্য়। বরং হসিার একিাই 
প্রকার, যা ধ্মি হেথক হবর কথর হদয়। বস্তুত র্শরথক আসর্ারথক শুধ্ু ন্াম র্হসাথবই র্শরক 
বলা হয়, উক্ত অপরাধ্র্ির েয়বাহতা বুোথন্ার জন্য। 

র্দ্বতীয় েেকারী র্বষয়: হয র্ন্থজর মাথে আর আল্লাহর মাথে র্বর্েন্ন মাধ্যম দাৌঁি করায়, 
যাথদর র্ন্কি হস প্রােিন্া কথর বা সুপার্রশ কামন্া কথর, হস সবিসম্মতোথব কাথফর হথয় 
যায়। 



                                                           
এর্ি র্ন্:সথন্দথহ র্শরথকর দরজাসমূহ হথত অন্যতম একর্ি দরজা। আল্লাহ সুবহান্াহু 
ওয়াতাআলা কুরআথন্ এিাথক স্পষ্টোথব র্শরক র্হসাথব উথল্লে কথরথেন্:  

“আমরা হকবল এজন্যই তাথদর ‘ইবাদাত কর্র হয, তারা আমাথদরথক আল্লাহর র্ন্কিবতিী 
কথর হদথব।”(আয-যুমার, ৩)  

“এরা হথচ্ছ আল্লাহর র্ন্কি আমাথদর সুপার্রশকারী।” (ইউন্ুস, ১৮) 

“আল্লাহর পর্রবথতি হতামরা যাথদরথক ডাক তারা কেথন্া একিা মার্েও সৃর্ষ্ট করথত পাথর 
ন্া, এজন্য তারা সবাই একর্ত্রত হথলও। আর মার্ে যর্দ তাথদর কাে হেথক র্কেু র্ের্ন্থয় 
র্ন্থয় যায়, তারা তার হেথক তা উদ্ধারও করথত পাথর ন্া, প্রােিন্াকারী আর যার কাথে 
প্রােিন্া করা হয় উেথয়ই দুবিল।“ (হাজ্জ, ৭৩) 

হার্দথসর মথধ্য এথসথে- দুআই ইবাদত। 

সুপার্রশ কামন্া করা বা মাধ্যম গ্রহণ করার কতগুথলা সুর্ন্র্দিষ্ট রূপ আথে: 

কবথরর অর্েমুেী হথয় কবরবসারীর র্ন্কি প্রােিন্া করা, হযন্ কবরবাসী প্রােিন্াকারীর 
কলযাণ সাধ্ণ কথর হদয়। 

কবথরর অর্েমুেী হথয় কবরবাসীর র্ন্কি দুআ করা, হযন্ কবরবাসী আল্লাহর র্ন্কি তার 
জন্য দুআ কথর, হযন্ আল্লাহ তার কলযাণর্ি সাধ্ন্ কথর হদন্। 

কবথরর অর্েমুেী হথয় আল্লাহর কাথে দুআ করা, হযন্ আল্লাহ তার কলযাণর্ি সাধ্ন্ কথর 
হদন্। 

প্রেম রূপ ও র্দ্বতীয় রূথপর কতিা কাথফর হওয়ার বযাপাথর অথন্ক আথলমই ইজমা বণিন্া 
কথরথেন্। এমন্ বযর্ক্ত হেথক তাওবাহ িাওয়া হথব। প্রেমত তার সামথন্ দর্লল প্রর্তর্িত 
করা হথব। কারণ হথত পাথর হস অজ্ঞতার কারথণ মাযুর। র্বথশষ কথর হযথহতু এই 
র্বদআতগুথলা প্রর্তর্ি হদথশর প্রর্তর্ি স্থাথন্ ের্িথয় পথিথে। অত:পর যর্দ হস প্রতযােযান্ 
কথর তথব তাথক হতযা করা হথব। 

পোন্তথর তৃতীয় রূপর্ির বযাপাথর হকউ হকউ মতর্বথরাধ্ কথরথেন্। উলামাথয় হকরাথমর 
একদল এিাথকও প্রেম দুর্ির মত র্ণয কথরথেন্। আর জুমহুর উলামার্ণ এবং আমরা হয 
মত গ্রহণ কর্র তা হল, এর্ি একর্ি হারাম র্বদআত। যা ধ্ীথর ধ্ীথর র্শরথকর র্দথক হপৌৌঁথে 
হদয়। কারণ উক্ত বযর্ক্ত হয কাজর্িথত র্লি হথয়থে তার বাস্তবতা এিাই হয, হস দুআ 
করার স্থান্ এক জায়র্া হেথক আথরক জায়র্ায় পর্রবতিন্ কথর হফথলথে। কবথরর 
জায়র্াথক পর্বত্র মথন্ কথর তার পাথশ দুআর জন্য বথসথে। অেিাৎ তার ধ্ারণামথত এিা 



                                                           
কা’বা শরীথফ বা মসর্জথদ ন্ববীথত দআু করার মত। এর্ি একর্ি র্বদআত। হযমন্ ইবথন্ 
তাইর্ময়া রহ. ইকর্তযাউস র্সরার্তল মুস্তার্কম র্কতাথব বণিন্া কথরথেন্ হয, এমন্িা 
সালাফ হেথক বর্ণিত হন্ই। র্তর্ন্ এিাথক হারাম র্বদআত মথন্ কথরন্। যা হেথক র্ন্থষধ্ 
করা হথব এবং এর কতিার উপর কথঠারতা করা হথব। হযথহত ুএর্ি র্শরথকর একর্ি দরজা।  

শাইেুল ইসলাম রহ. এর বণিন্ার্ি তার োষায়: “র্দ্বতীয় হল, কবথরর র্ন্কি দুআ করা। 
যার দ্বারা একোর প্রর্ত ইর্েত হয় হয, ওোন্কার দুআ অন্যান্য জায়র্ার দআু অথপো 
অর্ধ্ক মকবুল। এই প্রকারর্ি র্ন্র্ষদ্ধ। হয়ত হারাম অেবা এতিা অপেন্দন্ীয়, যা হারাথমর 
সবিার্ধ্ক র্ন্কিবতিী। উেয় র্বষথয়র মাথে পােিকয স্পষ্ট।” তার এই বণিন্ার্ি র্িকাকারথদর 
জন্য হযথকান্ অপসুথযাথর্র পে বন্ধ কথর হদয়। 

তৃতীয় েেকারী র্বষয়: হয মুশর্রকথদরথক কাথফর বথল ন্া বা তাথদর কুফরীর বযাপাথর 
সথন্দহ হপাষণ কথর বা তাথদর ধ্মিথক সর্ঠক মথন্ কথর হস সবিসম্মর্তিথম কাথফর। এই 
েেকারী র্বষয়র্ির বযাপাথর সাধ্ারণোথব ঐকযমতয রথয়থে। তথব এর র্বথেষণ করা এবং 
এর প্রর্তর্ি অংথশর বযাপাথর পৃেকোথব র্িন্তা করা আবশযক। কারণ এর হকান্ হকান্ 
অংশ সবার র্ন্কি অকািযোথব স্বীকৃত হথলও হকান্ হকান্িা আবার সবার র্ন্কি স্বীকৃত 
ন্য়। 

হযিা সবার র্ন্কি অকািযোথব স্বীকৃত, তা হল কুরআথন্ সুর্ন্র্দিষ্টোথব উথল্লর্েত 
দলগুথলার কুফর। হযমন্ ইহুদী, েৃষ্টান্, অর্িপূজক, মুলর্হদ (যারা আল্লাহর অর্স্তত্বথকই 
অস্বীকার কথর)। হয এ সকল সুর্ন্র্দিষ্ট দলগুথলাথক কাথফর আেযার্য়ত করথব ন্া বা 
তাথদর কুফরীর বযাপাথর সথন্দহ হপাষণ করথব বা তাথদর ধ্মিথক সর্ঠক বলথব হস আল্লাহর 
সাথে কুফরী করল এবং সবিসম্মর্তিথম র্ন্জ দ্বীন্ হেথক হবর হথয় হর্ল। এমর্ন্োথব 
পূবিবতিী েেকারীর আথলািন্ায় আমরা হয দুর্ি রূথপর কুফরীর র্সদ্ধান্ত র্দথয়র্ে, হসগুথলার 
বযাপাথর র্দ্বমত করথলও কাথফর হথয় যাথব। যর্দও উেয়র্ির মাথে এই পােিকয আথে হয, 
ঐ সকল দলগুথলার মাথে হমৌর্লক র্দক হেথক সুর্ন্র্দিষ্টোথব কুফর প্রমার্ণত আর পূথর্িাক্ত 
েেকারী র্বষথয়র প্রেম দুর্ি রূথপর হেথত্র কুফর সাবযস্ত হয় প্রমাণ প্রর্তিার পর। যর্দও 
সিার্ত কুফরর্ি সথন্দহাতীতোথবই সাবযস্ত। 

র্কন্তু হযগুথলা ইজর্তহাথদর মাধ্যথম কুফর সাবযস্ত হয়, র্কংবা হযগুথলা কুফর সাবযস্ত 
হওয়া র্কতাব-সুন্নাহয় উথল্লর্েত হকান্ কারথণর উপর র্ন্েিরশীল হয়, হয কারণিা 
আমথলর সাথে সমৃ্পক্ত, হসগুথলার মথধ্য কুফর সাবযস্ত হথব দুর্ি শথতির র্ের্িথত:  

প্রেমত: গ্রহণথযার্য উলামাথয় হকরাথমর ঐকযমথতয উক্ত কাজর্ি সূিন্ার্তোথবই কুফর 
হথত হথব।  



                                                           
র্দ্বতীয়ত: তার কতিার উপর শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রর্তিার মাধ্যথম অজ্ঞতার ওযর দূর করথত 
হথব। িাই তা ইলথমর এমন্ প্রিার-প্রসাথরর মাধ্যথম হহাক, যার কারথণ অজ্ঞতার হকান্ 
সুথযার্ বার্ক োথক ন্া। হযমন্ ন্ামাযথক সমূ্পণি অস্বীকারকারীর কুফর বা হয আল্লাহর 
অবতীণি র্বধ্াথন্র র্বপরীথত আইন্ রিন্া কথর তার কুফর। অেবা বযর্ক্তর্তোথব দাওয়াত 
হপৌৌঁথে হদওয়ার মাধ্যথম হহাক। তথব প্রমাণ হপৌৌঁো আর প্রমাণ বেুা দরু্ি র্েন্ন র্েন্ন র্বষয়। 
প্রমাণ বেুা হল আল্লাহপ্রদি হহদায়াত। এোথন্ শতি হথচ্ছ শুধ্ ুপ্রমাণ হপৌৌঁো। হযমন্িা আর্ম 
আমার র্কতাব “আলজাওয়াবুল মুর্ফদ” এ উথল্লে কথরর্ে। 

আর্ম এই শাোর্ত মাসআলার্িথক এই সূথত্রর র্দথক সমৃ্পক্ত সম্বর্ন্ধত কথরর্ে-“হয 
কাথফরথদরথক কাথফর বথল ন্া হস কাথফর। আমরা পূথবি উথল্লে কথরর্েলাম হয, 
উপথরাথল্লর্েত প্রেম প্রকার কুফথরর হেথত্র এই সূত্রর্ি সাধ্ারণ ও বযাপকোথবই সর্ঠক। 
তথব র্দ্বতীয় প্রকাথরর হেথত্র এর র্বশদ র্বথেষণ ও কারণ উদর্ািন্ করা আবশযক হথব। 

বতিমাথন্র হারুরীয়যাহ সম্প্রদায় হার্জর্ময়যাহরা এোথন্ কুফথরর আথরকর্ি র্ের্ি বা উৎস 
হযার্ কথরথে। তা হল -হয মুশর্রকথদরথক কাথফর বথল ন্া, তাথক হয কাথফর বথল ন্া 
হসও কাথফর। এিা হল আথরকবার অবশয-ফলাফথলর র্ের্িথত (লার্যম) তাকফীর করা। 
এর্ি বযাপকোথব সর্ঠক ন্া। শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রর্তিার পথর সাবযস্ত হথত পাথর। 

িতুেি েেকারী র্বষয়: হয এই র্বশ্বাস কথর হয, আল্লাহর ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইর্হ ওয়া 
সাল্লাম এর আদশি বযর্তত র্েন্ন হকান্ আদশি আল্লাহর ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইর্হ ওয়া 
সাল্লাম এর আদশি হেথক পূণিাে, অেবা অন্য কাথরা হুকুম বা র্বিার তাৌঁর সাল্লাল্লাহু 
আলাইর্হ ওয়া সাল্লাম হুকুম হথত উিম হস কাথফর। এিা সবিসম্মর্তিথম ইসলাম 
েেকারী র্বষয়। এোথন্ হুকমু দ্বারা শুধ্ ুর্বিারকাযি সম্পদান্ করা উথদ্দশয ন্য়। বরং 
সাধ্ারণ ও বযাপক আইন্ প্রণয়ন্ করা উথদ্দশয। কারণ অথন্ক সময় র্ন্র্দিষ্ট পর্রর্স্থর্তথত 
শরীয়ত র্বথরাধ্ী এক বা একার্ধ্ক র্বিার করার উপর কাউথক বাধ্য করা হথত পাথর বা 
হকউ অন্থন্যাপায় হথত পাথর। একারথণ এর সাথে - ‘হয র্বশ্বাস কথর’- এ কোর্িথকও 
হযার্ করা হয়।  

ই’র্তকাদ বা র্বশ্বাস করার কাজর্ি জান্া ও সতযায়ন্ করার সমন্বথয় বাস্তবার্য়ত হয়। 
অত:পর সতযায়ন্ হয়ত এত সুদৃঢ়োথব হথব হয, তা র্ন্থজ র্ন্থজই আমল গ্রহণ কথর 
হন্ওয়াথক আবর্শযক করথব। এিা হল ঈমাথন্র হেথত্র আবু হার্ন্ফা রহমাতলু্লাথহ 
আলাইর্হ এর মাযহাব। অেবা সতযায়ন্ এত সুদৃঢ় হথব ন্া। বরং পৃেকোথব আমথলর 
র্ন্য়ত করা বা আমলথক গ্রহণ কথর হন্ওয়া আবশযক হথব। 



                                                           
র্কন্তু তাসদীক বা সতযায়ন্ হয অথেিই হহাক, আল্লাহর শাসন্বযবস্থা বযর্তত র্েন্ন হকান্ 
শাসন্বযবস্থাথক অর্ধ্কতর উিম মথন্ করা সথন্দহাতীতোথব কুফর। আল্লাহর অবতীণি 
র্বধ্াথন্র বাইথর আইন্ রিন্ার করা স্বরূপ সকথলর জান্া। এর মথধ্য সবথিথয় প্রর্সদ্ধ 
রূপর্িই আমাথদর যামান্ার ধ্মির্ন্রথপেতা মতবাথদর র্ের্ি। এর সাথে সম্পকি হরথেই 
রাজন্ীর্তথত র্ণতন্ত্র, অেিন্ীর্তথত পুৌঁর্জবাদ এবং সমাজন্ীর্তথত বযর্ক্তথকর্ন্দ্রকতা র্থি 
উথঠথে। এ সবগুথলাই এক উৎস হেথক সৃষ্ট। তা হল আসমান্ী ওহীথক প্রতযােযান্ কথর 
মােলুথকর জ্ঞান্ ও র্থবষণার প্রর্ত েকুা। িাই হয-ই হহাক ন্া হকন্।  

এ হেথকই আমরা বর্ল, আল্লাহর অবতীণি র্বধ্ান্ বযর্তত র্েন্ন র্বধ্াথন্র প্রর্ত সন্তুষ্ট হওয়া 
সিার্তোথব কুফর। এর বযাপাথর অথন্ক আয়াত সথবিাচ্চ বযাপকতার সাথে ন্ার্যল 
হথয়থে।  

র্কন্তু র্বতথকির র্বষয় হল, হকান্ হকান্ র্বষয় এই সন্তুর্ষ্ট বেুাথব? 

রাজন্ীর্তথত, অেিন্ীর্তথত বা সমাজন্ীর্তথত র্ণতথন্ত্রর হকান্ উপাদান্ গ্রহণ করার মথধ্য 
র্ণতথন্ত্রর প্রর্ত এক প্রকার সন্তুর্ষ্টর ইর্েত রথয়থে, যাথত হকান্ সথন্দহ হন্ই। র্কন্তু এিা 
কুফর হওয়ার জন্য আবর্শযক হল র্ণতথন্ত্রর মূল র্বষথয়র প্রর্ত সন্তুষ্ট হথত হথব। তা হল 
অন্য কাথরা র্বধ্ান্থক আল্লাহর র্বধ্াথন্র উপর প্রাধ্ান্য হদয়া। অেিাৎ লেয ও মাধ্যথমর 
মাথে সম্পকি স্পষ্ট করথত হথব। র্ণতথন্ত্রর একর্ি রূপ বাস্তবায়ন্ করা আর তার মূল উৎস 
তো আল্লাহর হুকুম বযর্তত র্েন্ন হুকমু উিম ও উপযুক্ত হওয়া এবং জন্র্থণর কতৃিত্ব 
জন্র্থণর র্ন্থজর হাথত োকা; আল্লাহর হাথত ন্া োকার র্বশ্বাস করার মাথে সম্পকি স্পষ্ট 
করথত হথব এবং একো সুর্ন্র্িত হথত হথব হয, মূল র্বষয়র্ি বুোর হেথত্র তার হকান্ 
অস্পষ্টতা হন্ই। যা বাহযত শূরার সাথে সাদৃশযপূণি হওয়ার কারথণ অজ্ঞ হলাকথদর র্ন্কি 
অথন্ক সময়ই সংশয়পূণি হথয় যায়।  

এমর্ন্োথব পুৌঁর্জবাদ বা সমাজবাদ িালু করার মাথেও এই ইর্েত রথয়থে। যতেণ পযিন্ত 
তার মাথে ঐ সকল হলেকথদর কোগুথলার বাস্তবতা ন্া পাওয়া যায়, যারা 
ধ্মির্ন্রথপেতাবাদ ও র্ণতথন্ত্রর র্বরুথদ্ধ র্লথেথে এবং রাজন্ীর্ত শুধু্ তার বযর্ক্তর্ত 
জীবথন্র সাথেই সীমাবদ্ধ োথক। কারণ পুৌঁর্জবাদী মতবাদর্ি র্কে ুর্কে ুশাোর্ত র্বষথয় 
ইসলামী অেিন্ীর্তর সাথে র্মল রাথে। তথব এোথন্ এ র্বষথয় র্বস্তার্রত আথলািন্া করার 
সুথযার্ হন্ই।  

এমর্ন্োথব সমাজবাদী দৃর্ষ্টের্ের্ি ধ্মির্ন্রথপেতার মাথেও কেথন্া ইসলাথমর সাথে 
সাদৃশয রাথে। হযমন্ বযর্ক্তর স্বাধ্ীন্তা ও পেথন্দর সম্মান্ করা। এমন্র্ক বযর্ক্তর ধ্মিীয় 
স্বাধ্ীন্তারও সম্মান্ করা। (হযমন্িা আল্লাহ বথলথেন্-“দ্বীথন্র বযাপাথর হজার-জবরদর্স্ত 



                                                           
হন্ই”) র্কন্তু এই স্বাধ্ীন্তার স্বরূপ, সীমাথরো এবং সামার্জক অর্ধ্কাথরর সাথে এর 
সম্পথকির হেথত্র উেয়র্ি র্েন্ন। ধ্মির্ন্রথপেতাবাদী সমাজবাদী দৃর্ষ্টের্েথত সামার্জক 
অর্ধ্কাথরর র্বরাি অংশ বযর্ক্ত স্বাধ্ীন্তার আিাথল ঢাকা পথি যায়। এথকবাথর সংর্েি 
পর্রসথর তার অর্স্তত্ব র্বরাজমান্ োথক। 

পঞ্চম েেকারী র্বষয়: হয রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম কতৃিক আর্ন্ত হকান্ 
র্বষয়থক রৃ্ণা বা অপেন্দ কথর -যর্দও তার উপর আমল ন্া করা হয়- হস সবিসম্মর্তিথম 
কাথফর হথয় যাথব। সরাসর্র কাথফথরর মাথে হয হমৌর্লক রৃ্ণা ও অপেন্দন্ীয়তা োথক, 
এিাও হুবহু তার হেথকই সৃষ্ট। কাথফরথদরথকই হদেথবন্ আল্লাহর কুরআন্থক অপেন্দ 
কথর- 

ِخَرةِْ ِمنُوَنْبِاْل  ْقُلُوُبْالَِذيَنَّْلْيُؤ  َمأََزت  دَهُْاش    َوإِذَاْذُِكَرْاللَـهَُْوح 

“এক আল্লাহর উথল্লে করা হথলই যারা র্িয়ামথত র্বশ্বাস কথর ন্া, তাথদর অন্তর র্বতৃষ্ণায় 
েথর যায়।” (আয-যুমার,৪৫)  

এিাই অপেন্দন্ীয়তার ফলাফল। হযমন্ আল্লাহ তা’আলা স্পষ্ট কথর বথল র্দথয়থেন্: 

َمالَُهمْ   بََطْأَع  َْكِرُهواَْماْأَنَزَلْاللَـهُْفَأَح  ِلَكْبِأَنَُهم 
 ذََٰ

তা এজন্য হয, আল্লাহ যা ন্ার্যল কথরথেন্ তারা তা অপেন্দ কথর। অতএব র্তর্ন্ তাথদর 
আমলসমূহ র্বন্ষ্ট কথর র্দথয়থেন্। (সুরা মুহাম্মদ, ৯) 

রৃ্ণা ও অপেন্দ একর্ি আেযন্তরীণ র্বষয়। বার্হযক হকান্ ইর্েত বা আলামত োিা তা বুো 
সম্ভব ন্য়। হয এিা কথর, র্কন্তু তার হেথক প্রকাশয হকান্ র্কে ুহদো ন্া যায়, হস 
প্রকৃতপথে আল্লাহর র্ন্কি কাথফর হথব। হযমন্ হয র্বষথয়র উপর আল্লাহ ও তার রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইর্হ ওয়া সাল্লাম এর কোর মাধ্যথম দর্লল হদওয়া হথয়থে, হস র্বষয়থক 
অবজ্ঞা করা বা হযোথন্ তাথদর একর্ি বাণী োকা প্রথয়াজন্, হসোন্ হেথক তা উর্ঠথয় 
হদওয়া বা মুথে এমন্ কাজ করা বা হাথত এমন্ ইশারা করা, যা সকল মান্ুষই বুথে হয, 
এিা অসম্মান্ করার জন্য।  

তথব র্ন্র্দিষ্ট হকান্ আথলথমর হেথক বর্ণিত কোথক অপেন্দ করা এর অন্তেূিক্ত হথব ন্া। 
উদাহরণ স্বরূপ- ইমাম ইবথন্ তাইর্ময়া রহ. যা বথলথেন্ বা শাওকান্ী যা বথলথেন্ তা 
অপেন্দ করার কারথণ এিা বলা যাথব ন্া হয, এিার ফলশ্রুর্তথত আল্লাহ ও তার রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইর্হ ওয়া সাল্লাম এর কোথকই অপেন্দ করা হথয়থে। কারণ এিা তাকফীর 
র্বল লার্যম- অেিাৎ অবশয-ফলাফথলর র্ের্িথত তাকফীর করা। 



                                                           
ষি েেকারী র্বষয়: হয দ্বীথন্র হকান্ র্বষয় র্ন্থয় বা সাওয়াব ও শার্স্ত র্ন্থয় উপহাস 
করথব, হস কাথফর হথয় যাথব। উপহাস করার প্রকৃত অেি হল, হালকা করা, সম্মান্হান্ী 
করা, মান্ কমাথন্া, তুচ্ছ করা ইতযার্দ। সুতরাং সম্মাথন্র সাথে কেথন্াই ঠাট্টা হথত পাথর 
ন্া। দু’র্ি কেথন্া একর্ত্রত হথত পাথর ন্া। হযমন্িা ইবথন্ তাইর্ময়া রহমাতুল্লাথহ আলাইর্হ 
“আসসার্রমুল মাসলুল আলা শার্তর্মর রাসূল” এ বথলথেন্। এিা মান্ুথষর মাথেও 
জান্াথশান্া ও সিারাির র্র্িত একর্ি র্বষয়। এর প্রমাণ হল যা আল্লাহর বাণীথত এথসথে-  

ْلَيَقُولَُنْإِنََماُْكنَاْنَخُْ َْولَئِنَْسأَل تَُهم  ْأَبِاللَـِهَْوآيَاتِِهَْوَرُسوِلِهُْكنتُم  وُضَْونَل عَُبْْۚقُل 

ِزئُونَْ تَه   تَس 

ْ نُكم  ِْمِّ ْْۚإِنْنَع ُفَْعنَْطائِفَة  تُمْبَع دَْإِيَمانُِكم  َّلْتَع تَِذُرواْقَد َْكفَر 

ِرِمينَْ َْكانُواُْمج  َْطائِفَةًْبِأَنَُهم   نُعَِذِّب 

“তুর্ম যর্দ তাথদরথক র্জথজ্ঞস কথরা তথব তারা অবশযই বথল র্দথব হয, আমরা হতা 
আন্ন্দ-ফূর্তি ও হকৌতুক করর্েলাম। বল, হতামরা র্ক আল্লাহ, তাৌঁর র্ন্দশিন্াবলী ও তাৌঁর 
রাসূলথক র্ন্থয় ঠাট্টা করর্েথল?! হতামরা অজুহাত হদর্েও ন্া। হতামরা ঈমাথন্র পর কুফরী 
কথরথো।” (আত-তাওবাহ, ৬৫,৬৬) 

ইবথন্ ওমর রার্যয়াল্লাহু আন্হু বণিন্া কথরন্, জনন্ক মুন্ার্ফক বযর্ক্ত তাবকু যুথদ্ধর 
বযাপাথর বলল: আর্ম যুথদ্ধর সময় এই হলাকগুথলার মত েীতু, র্মেযাবাদী ও কাপুরুষ 
আর কাউথক হদর্ের্ন্। তার উথদ্দশয হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম। তেন্ 
একজন্ সাহাবী বলথলন্: তুর্ম র্মেযা বথলথো। র্ন্িয়ই তুর্ম মুন্ার্ফক। তারপর র্তর্ন্ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইর্হ ওয়াসাল্লামথক সংবাদ র্দথত হর্থলন্। র্কন্তু হদেথলন্ তার 
আথর্ কুরআন্ই জার্ন্থয় র্দথয়থে।  

অত:পর ওই মুন্ার্ফক হলাকর্িও রাসলুূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইর্হ ওয়াসাল্লাথমর র্ন্কি 
আসল। হস তার উষ্ট্রীথত আথরাহী র্েল। বলল: হহ আল্লাহর রাসূল! আমরা হার্স-হকৌতকু 
করর্েলাম এবং কাথফলার মথধ্য হযসকল র্ল্প-গুজব করা হয়, হসগুথলা বথল পে 
অর্তিম করর্েলাম। 

হস বলর্েল, আমরা আন্ন্দ-ফূর্তি ও হকৌতুক করর্েলাম। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বলথলন্:  

আল্লাহ, তাৌঁর আয়াতসমূহ ও তাৌঁর রাসলূথক র্ন্থয় ঠাট্টা করর্েথল?!  



                                                           
র্তর্ন্ সাল্লাল্লাহু আলাইর্হ ওয়া সাল্লাম তার র্দথক বা হস বার্িথয় যা র্কে ুবথলথে, তার 
প্রর্ত কণিপাত করথলন্ ন্া। কারণ আল্লাহথক সম্মান্ করা হল ঈমাথন্র মূল র্ের্ি। আর 
তাৌঁথক অসম্মান্ করা হল এর সমূ্পণি র্বপরীত। এোথন্ সকূ্ষ্ম র্বষয় হল, ঠাট্টা বা উপহাথসর 
সংজ্ঞা র্ন্ধ্িারণ করা। এর র্কে ুর্কে ুউপাদান্ একর্ি আথরকর্ির সাথে সাদৃশযপূণি। এর 
উদাহরণ হল, আমরা সম্প্রর্তকাথল হযিা হদথের্ে হয, বতিমাথন্র হারুর্রয়যা সম্প্রদায় 
কতৃিক আথমর্রকা হেথক র্জর্যয়া িাওয়া র্ন্থয় হকউ হকউ উপহাস কথরথে। আর 
উপহাসকারীরা এিাথক বথলথে এোথব- হতামরা র্জর্যয়ার মাধ্যথম উপহাস করথো। অেি 
সতযকো হল, এোথন্ র্জর্যয়া দার্বকারীথক র্ন্থয়ই ঠাট্টা করা হথয়থে। যা স্পষ্ট। 

উপহাস ও র্ার্ল আল্লাহ, দ্বীন্, ইসলাম সবর্কেুইথকই অন্তেূিক্ত কথর। এমর্ন্োথব 
আল্লাহর সৃর্ষ্ট, হযমন্ হফথরশতাথদরথকও অন্তেূিক্ত কথর। 

সিম েেকারী র্বষয়: যাদু। সুতরাং হয এিা করথব বা এর প্রর্ত সম্মর্ত র্দথব হস কাথফর 
হথয় যাথব। যাদুকথরর কাথফর হওয়ার দর্লল সুর্ন্র্িতোথব প্রমার্ণত। এিা ইমাম শাথফয়ী 
রহমাতুল্লাথহ আলাইর্হ বযর্তত সকল ইমামথদর মাযহাব। র্তর্ন্ যাদুকরথক তার যাদ ু
সম্পথকি র্জথজ্ঞস করাথকও শতি কথরন্।  

আল্লাহ তা’আলার বাণী- “তারা কাউথক একো ন্া বথল র্শোথতা ন্া হয, আমরা হলাম 
পরীো স্বরূপ। তাই হতামরা কুফরী কথরা ন্া।” (বাকারা, ১০২) 

হাথফজ ইবথন্ হাজার আসকালান্ী রহমাতুল্লাথহ আলাইর্হ ফাতহুল বারীথত বথলন্:  

আয়াথতর প্রকাশয অবস্থা এিাই হয, তারা এর দ্বারা কুফরী কথরথে। আর হকান্ র্জর্ন্স 
র্শোর দ্বারা তেন্ই কাথফর হয়, যেন্ উক্ত র্জর্ন্সর্িও কুফর হয়। যাদুকথরর শার্স্ত হল, 
তরবারী র্দথয় হতযা করা, হযমন্িা সাহাবাথয় হকরাম রার্যয়াল্লাহু আন্হুম ওয়া আজমাইন্ 
হেথক বর্ণিত। আর আথরকর্ি হার্দথসর মথধ্য যা এথসথে- “হয হকান্ হজযার্তষী বা র্ণথকর 
র্ন্কি আথস এবং তাথক র্বশ্বাস কথর, হস মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইর্হ ওয়াল্লাথমর 
আর্ন্ত র্বষয়থক অস্বীকার করল।” বণিন্া কথরথেন্ ইমাম িতুষ্টয় এবং তাথক সহীহ সাবযস্ত 
কথরথেন্ ইমাম হার্কম রহমাতুল্লাথহ আলাইর্হ। উলামাথয় হকরাম এিাথক কুফথর আসর্ার 
র্হসাথব র্ণয কথরথেন্। যাথত এই হার্দথসর মাথে আর সহীহ মুসর্লথমর র্ন্থনাক্ত হার্দথসর 
মাথে সমন্বয় করা যায়- 

“হয র্ণথকর র্ন্কি আথস, তাথক হকান্ র্কে ুর্জথজ্ঞস কথর ও তা র্বশ্বাস কথর, ির্ল্লশ র্দন্ 
পযিন্ত তার ন্ামায কবুল করা হথব ন্া।” 



                                                           
এিা ঐ সকল র্বষয়গুথলার অন্তেূিক্ত, হযগুথলার বযাপাথর কুরআথন্ সংর্েি বণিন্া আসার 
পর সুন্নাহয় তার বযােযা করা হথয়থে। হযমন্ কুরআথন্ যাদুথক কুফথর আকবার র্হসাথব 
উথল্লে করা হথয়থে। অত:পর সুন্না তার র্বশদ র্ববরণ হপশ কথরথে। আর যর্দ এই র্বশ্বাস 
করািা সুদৃঢ় হয় হয, র্ণক বা হজযার্তষী অদথৃশযর সংবাদ জাথন্, তাহথল হস র্ন্:সথন্দথহ 
কাথফর হথয় যাথব। এমন্িা ন্া হথল তা কুফথর আসর্ার হথব। তেন্ এর দ্বারা গুন্াহর্ির 
েয়াবহতা বুোথন্া ও তার হেথক সতকি করা উথদ্দশয হথব। 

অষ্টম েেকারী র্বষয়: আল ওয়ালা ওয়াল বারা (বন্ধুত্ব ও সম্পথকিাথচ্ছদ)। মুসর্লমথদর 
র্বরুথদ্ধ মুশর্রকথদরথক সাহাযয-সহথযার্ীতা করা। উলামাথয় হকরাম ওয়ালা ও বারা এর 
বযাপাথর মতর্বথরাধ্ কথরথেন্ হয, এিা র্ক তাওর্হথদর রুকন্ র্হসাথব তার সংজ্ঞার মথধ্য 
অন্তেূিক্ত, ন্ার্ক শতি র্হসাথব তার বর্হরাংশ? উেয় অবস্থায়ই এিা একর্ি গুরুত্বপূণি র্বষয়। 
মুসর্লমথদর হতযা ও মুসর্লমথদর র্বরুথদ্ধ যুথদ্ধ কাথফরথদরথক সাহাযয করার কারথণ এর 
কতিা কাথফর হওয়ার বযাপাথর অথন্ক আয়াত ন্ার্যল হথয়থে। 

আল্লাহ তা’আলা বথলন্:  

ْْۚيَاْأَيَُّهاْالَِذيَنْآَمنُواَّْلْتَتَِخذُواْال يَُهودََْوالنَْ ِليَاُءْبَع ض  ْأَو  ِليَاَءْْۘبَع ُضُهم  ْأَو  َصاَرىَٰ

ْفَإِنَهُِْمن ُهمْ  نُكم   َوَمنْيَتََولَُهمِْمِّ

হহ মুর্মন্র্ণ, ইয়াহূদী ও ন্াসারাথদরথক হতামরা বন্ধুরূথপ গ্রহণ কথরা ন্া। তারা এথক 
অপথরর বন্ধু। আর হতামাথদর মথধ্য হয তাথদর সাথে বন্ধুত্ব করথব, হস র্ন্িয় তাথদরই 
একজন্। (মাথয়দা, ৫১) 

আল্লাহ আথরা বথলন্: 

ْ ِليَاُءَْبع ض  ْأَو    َوالَِذيَنَْكفَُرواْبَع ُضُهم 

আর যারা কুফরী কথর, তারা এথক অপথরর বন্ধু। (আন্ফাল:৭৩) 

এিা শরীয়থতর একর্ি অর্বিল অন্ি ও অপর্রবতিন্ীয় র্বষয়। যার বযাপাথর সাধ্ারণোথব 
কাথরা র্দ্বমত হন্ই। 

র্কন্তু ওয়ালা-বারা’র রূপ ও পদ্ধর্ত র্বর্েন্ন ধ্রথণর। তার মথধ্য সথবিাচ্চ হল, যুথদ্ধ 
কাযির্তোথব সাহাযয করা। আমার পূথবির প্রবন্ধ “তার্সসুন্ ন্যর”এ বযাপকতার র্বর্েন্ন 
রূপ এর আথলািন্ায় আমরা যা বথলর্েলাম, এগুথলা তারই উদাহরণ। হসোথন্ 
বথলর্েলাম:“ আওয়ার্দয়াহ ও যারা তাথদর সমেিন্ করথে তাথদর র্িন্তার র্বকৃর্তর একর্ি 
উদাহরণ র্দথবা ঐ সকল আয়াতগুথলা র্দথয়, হযগুথলা আল্লাহর শত্রুথদর সথে বন্ধুত্ব 



                                                           
করার বযাপাথর ন্ার্যল হথয়থে। কারণ এমন্ হকান্ বণিন্া আথসর্ন্, যা এগুথলাথক সীমাবদ্ধ 
করথব বা তার রূপ র্ন্র্দিষ্ট করথব বা তার হকান্ পর্রমাণ র্ন্ধ্িারণ করথব। এগুথলা এথসথে 

বযাপকতার র্দ্বতীয় পদ্ধর্তথত। মুতলাক ন্ার্হ এর শথব্দ। من শথব্দর মাধ্যথম এথসথে। যা 
উমুম তো বযাপকতাও বুোয় এবং শতিও বুোয়। আর হযগুথলা শথতির শথব্দ এথসথে, 
হসগুথলাও ইর্তবািক বাথকয এথসথে। হন্র্তবািক বাথকয আথসর্ন্। সুতরাং সীমাবদ্ধতা 
বুোথব ন্া। 

হযথহত ুُكم ْيَح   আয়াথত আমরা হদর্ের্ে হয, হুকুমর্িথক যার মথধ্য সীমাবদ্ধ করা  َوَمنْلَم 
হথয়থে, হস কাথফর হওয়ার জন্য তার বাইথরর হকান্ র্বষথয়র প্রথয়াজন্ হয় ন্া। আর হসই 
সীমাবদ্ধ র্বষয়র্ি হল, আল্লাহর অবতীণি র্বধ্ান্ দ্বারা শাসন্ ন্া করা। এ কাজর্ি ন্া করার 
দ্বারাই হুকুমর্ি সাবযস্ত হথয় যাথব। সুতরা আয়াথতর শব্দই িূিান্ত হুকুমর্ি বুোয়।  

পোন্তথর  ْنُكم  আয়াথতর হুকুম সাবস্ত হওয়ার জন্য আয়াথতর বাইথরর َوَمنْيَتََولَُهمِْمِّ
এমন্ র্বষয় জান্াও আবশযক হয়, যা কুফর বুোথব। এিাই প্রমাণ কথর হয, আমরা 
কুরআন্ী বণিন্ার বযাপকতার হয দ’ুর্ি রূপ উথল্লে কথরর্ে, এর্ি তার প্রেম প্রকাথরর 
অন্তেূিক্ত। 

এই দৃর্ষ্টথতই আমরা মথন্ কর্র, হয ওয়ালা’র আয়াতগুথলা বযবহার কথর তার দ্বারা এর 
িূিান্ত রূথপর উপর দর্লল র্দথব হস সর্ঠক পে হেথক অথন্ক দূথর িথল যাথব এবং 
কুরআন্ বুো হেথক বর্ঞ্চত হথব। তথব যর্দ কুরআথন্র আয়াত বযর্তত র্েন্ন হকান্ দর্লথলর 
মাধ্যথম তার উথল্লর্েত ওয়ালা’র র্ের্ির্ি প্রমার্ণত হয় এবং জান্া যায় হয, এিা কাথফথর 
পর্রণতকারী ওয়ালা, তাহথল র্েন্ন কো। 

তাই আল্লাহ বযর্তত অন্য কাথরা সাথে ওয়ালা (বন্ধত্ব স্থাপন্) এর রূপ র্বর্েন্ন ধ্রথণর 
োকার কারথণ তাথক দ’ুর্ি োথর্ োর্ করথত হয়। একর্ি হল কাথফথর পর্রণতকারী 
ওয়ালা। আথরকর্ি হল এমন্ ওয়ালা, যা শুধ্ু গুন্াহ অেবা বলথত পাথরন্ আলওয়ালাউল 
আসর্ার। যা হারাম ও মাকরূথহর মাোমার্ে। তার্হর ইবথন্ আশুর তার তাফসীর-
আততাহরীর ওয়াততান্ওয়ীর-এ সূরা মার্য়দার ৫১ ন্ং আয়াথতর তাফসীথর যা বথলথেন্, 
তার সথবিাচ্চ গুরুত্ব ও তা একাই অন্য সকল বণিন্া হেথক যথেষ্ট হওয়ার কারথণ এোথন্ 
আর্ম তা উথল্লে করর্ে। র্তর্ন্ বথলন্: 

 শরর্তয়যাহ। এিা দার্ব কথর, হয-ই বন্ধুত্ব করথব, হসই তাথদর একজন্ হথব। তাথদর من
সাথে বন্ধুত্ব করাথকই তাথদর মধ্য হেথক র্ণয হওয়ার কারণ বান্াথন্া হথয়থে। বাহযত 
এিাই দার্ব কথর হয, হস তাথদর অন্তেূিক্ত হথব। বার্হযকোথব, তো আর্েধ্ার্ন্ক অেি 
র্হসাথব। কারণ তাথদর অংশ হওয়ার অেিিা বাস্তথব পাওয়া যাথব, যেন্ হস তাথদর ধ্থমির 



                                                           
একজন্ হথব। র্কন্তু হযথহত ুএকজন্ মুর্মন্ যেন্ ঈমাথন্র আর্কদা রাথে, রাসলূ সাল্লাল্লাহু 
আলাইর্হর অন্ুসরণ কথর এবং মুন্ার্ফকী ন্া কথর, তেন্ হস অবশযই প্রকৃত অথেিই মুর্মন্ 
হয়, এজন্য আয়াতর্ির বযােযা করা প্রথয়াজন্। মুফাসর্সরর্ণ এর র্ন্থনাক্ত দ’ুর্ি বযােযার 
হযথকান্ একর্ি গ্রহণ কথরন্: 

হয়ত আল্লাহর বাণী  ْنُكم  এর মথধ্য ওয়ালায়াত বা বন্ধুত্বথক ওয়ালায়াথত َوَمنْيَتََولَُهمِْمِّ
কার্মলাহ (পূণিাে বন্ধুত্ব) র্হসাথব ধ্রা হথব। অেিাৎ ওয়ালায়াথতর িূিান্ত রূপ। যা হথচ্ছ, 
তাথদর ধ্থমির প্রর্ত সন্তুষ্ট হথয় যাওয়া, ইসলাম ধ্থমির সমাথলািন্া করা। একারথণই ইবথন্ 
আর্তয়যাহ রহ. বথলন্: হয তাথদর সাথে তাথদর আর্কদা ও ধ্থমির র্বষথয় বন্ধুত্ব কথর হস 
কুফথরর হেথত্র এবং জাহান্নাথম র্িরস্থায়ী হওয়ার হেথত্রও তাথদরই অন্তেূিক্ত হথব। একি ু
সামথন্ র্র্থয় র্তর্ন্ বথলন্: আহলুস সনু্নাহ এ বযাপাথর একমত হথয়থেন্ হয, কুফরীর প্রর্ত 
সন্তুষ্ট হওয়া এবং তাথদর ধ্থমির প্রর্ত েুথক যাওয়া হেথক কম বন্ধুত্ব হথল তার কারথণ 
ইসলাথমর র্র্ি হেথক হবর হথয় যাথব ন্া। তথব এিা হথব মারাত্মক পেভ্রষ্টতা। বন্ধুত্ব 
যতিা শর্ক্তশালী হথব, পেভ্রষ্টতাও তত শর্ক্তশালী হথব। এিার কোই আমরা আমাথদর 
আথলািন্ায় উথল্লে কথরর্ে হয, এিা বযাপকতার প্রেম রূপ অন্ুযায়ী বর্ণিত হথয়থে। যা 
তার পথরর সকল রূপগুথলাথকও অন্তেূিক্ত কথর হন্য়। তথব হয যুথদ্ধর মথধ্য 
কাথফরথদরথক সহথযার্ীতা কথর, তাথদর সাথে বন্ধুত্ব কথর তার কাথফর হওয়ার 
র্বষয়র্িথক ঈমান্-আর্কদার সাথে সমৃ্পক্ত করথবা ন্া। বরং হকান্ বযােযা বযর্তত স্বয়ং তার 
কাজর্িই কাথফর হওয়ার জন্য যথেষ্ট। তোর্প র্বর্েন্ন পাশ্বিবতিী আলামথতর প্রর্ত লেয 
রাো হল র্ফকথহর পূণিতা। 

অত:পর ইবথন্ আশুর একর্ি গুরুত্বপূণি র্িন্া বণিন্া কথরন্, যা আমরা হুবহু তার শথব্দ 
এোথন্ বণিন্া করথবা। র্তর্ন্ বথলন্:  

“এসকল স্তরগুথলার মথধ্য সবথিথয় েয়াবহ হল, গ্রান্াডার র্কে ুমুসলমান্থদর মাথে যা 
র্থিথে। তার সম্পথকি ফকীহ মুহাম্মদ আলমাওয়াক, মুহাম্মদ ইবন্ুল আযরাক, আলী 
ইবথন্ দাউদ এবং গ্রান্াডার আথরা র্বশাল সংেযক ফকীহথক র্জথজ্ঞস করা হল। হস্পথন্র 
হন্তৃবনৃ্দ ও সসন্যথদর একর্ি গ্রুপ, যারা র্লসান্ার র্িন্া সংর্র্িত হওয়ার পর েৃষ্টান্ হদশ 
কাশতালার অর্ধ্পর্তর র্ন্কি আেয় গ্রহণ কথরথে। অত:পর মুসর্লমথদর র্বরুথদ্ধ তার 
সাহাযয গ্রহণ কথর। এোথব র্ন্জ প্রর্তথবর্শর রজ্জ ুআৌঁকথি ধ্থর েৃষ্টান্ হদথশ বসবাস 
করথত োথক। এেন্ হকান্ মুসর্লথমর জন্য তাথদরথক সাহাযয করা বা হকান্ শহরবাসী বা 
দূর্িবাসীথদর জন্য তাথদরথক আেয় হদওয়া জাথয়য হথব কী?  

উলামাথয় হকরাম উির র্দথলন্: কাথফরথদর র্দথক েুকা এবং তাথদর হেথক সাহাযয গ্রহণ 

করার কারথণ তারা আল্লাহর এই আয়াথতর ধ্মর্কর আওতােূক্ত হথয় হর্থে- َْوَمن



                                                           

ْفَإِنَهُِْمن ُهمْ  نُكم   সুতরাং হয তাথদরথক সাহাযয করল, হস আল্লাহ ও তাৌঁর রাসথূলর يَتََولَُهمِْمِّ
অবাধ্যতার র্বষথয় সাহাযয করল। যতেণ পযিন্ত তারা তাথদর কাথজ অিল োকথব, 
ততেণ পযিন্ত এিাই তাথদর হুকুম। আর যর্দ তাওবা কথর এবং র্ন্থজথদর অবস্থান্ হেথক 
র্ফথর আথস তাহথল মুসর্লমথদর উপর তাথদরথক গ্রহণ কথর হন্ওয়া আবশযক হথব।” 

ইবথন্ আশুর মথন্ কথরথেন্, তারা হয কাজিা কথরথে বা হযিা ‘ওয়ালার’ সবথিথয় কর্ঠন্ 
রূপ, হসিা কুফর হেথক র্ন্থি। র্তর্ন্ বথলন্: তারা হয তাথদর র্িন্ার জবাথব এই আয়াত 
র্দথয় উির র্দথয়থেন্, এিাই প্রমাণ কথর হয, তারা আয়াথতর বযােযা কথরথেন্- তারা 
হিাধ্ ও র্ন্ন্দার উপথযার্ী হওয়ার হেথত্র তাথদর মত। তারা যা কথরথে এবং যার সম্পথকি 
ফুকাহাথয় হকরাম ফাতওয়া র্দথলন্ এিা হল কুফরী বন্ধুথত্বর পথর সবথিয় মারাত্মক বন্ধুত্ব।  

সুতরাং বুো হর্ল, ফুকাহাথয় হকরাম এ রূপর্ি হারাম হওয়ার আর্কদা হপাষণ কথরন্, 
যর্দও বি কুফর র্ণয কথরন্ ন্া এবং তাওবা িাওয়া বযর্তত তাথদর তাওবা কবুল করার 
কো বথলন্। 

এোথন্ প্রামাণয র্বষয় হল, গ্রান্াডার ফকুাহাথয় হকরাম কতৃিক এই কাজর্িথক সিার্তোথব 
কফুর র্ণয ন্া করার মথধ্য আপর্ি আথে। তা হল এই রূপর্ি প্রকাশযোথবই আেযন্তরীণ 
কুফর বুোয়। (অেিাৎ এই কাজর্ির উপর্স্থর্তই অেযন্তরীন্ কুফর বুোয়) তথব যর্দ এোথব 
দর্লল হপশ কথর হয, তাথদর প্রকাশয কো ও অবস্থা বলর্েল, শাহাদাত উচ্চারণ, ন্ামায 
আদায় ও অন্যান্য কারথণ তারা এেথন্া মুসর্লম আথে। তাহথল এ দ’ুর্ি পরস্পর সংর্ষিপূণি 
অবস্থা। এ মতর্ির যর্দও একিা যুর্ক্ত আথে, র্কন্তু আমরা আর প্রবক্তা ন্ই। যর্দও এর 
মাধ্যথম আমরা এই দর্লল হদই হয, ওয়ালা’র র্বর্েন্ন স্তর আথে ও তা হারাম ও কুফর 
হওয়া র্ন্থয় মতর্বথরাধ্ করার সুথযার্ আথে। 

একারথণ বতিমান্ যামান্ায় হয সকল ফকীহ ও আথলমর্ণ ন্তুন্ র্িন্াবলীর বযাপাথর 
ফাতওয়া র্দথত িান্, তাথদর উপর আবশযক হল ওয়ালার র্বর্েন্ন রূপগুথলার প্রর্ত লেয 
রাো। হযমন্ র্কে ুআথে সথবিাচ্চ পযিাথয়র ওয়ালা, হযমন্ কাথফরথদরথক যুথদ্ধ সাহাযয করা। 
আবার র্কে ুআথে সবির্ন্ন পযিাথয়র, হযমন্-বযবসায়, র্শো ও অন্যান্য হেথত্র কাথফরথদর 
সাথে হমলাথমশা ও উঠাবসা করা। আর্ম আমার প্রবন্ধ “রফউশ শুবুহাত আম মাওযুর্য়ল 
ওয়ালা ওয়ালবারা” এর মথধ্য ওয়ালা’র র্বর্েন্ন রূপগুথলা র্ন্থয় আথলািন্া কথরর্ে। তাই 
পাঠক তার স্মরণাপন্ন হথত পাথরন্। 

ন্বম েেকারী র্বষয়: হয এই আর্কদা রাথে হয, র্কে ুর্কে ুহলাথকর উপর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইর্হ ওয়াসাল্লাথমর অন্ুসরণ করা আবর্শযক ন্য়, তাথদর জন্য তাৌঁর শরীয়ত 



                                                           
হেথক হবর হথয় যাওয়ার সুথযার্ আথে, হযমর্ন্োথব র্ের্যর আলাইর্হস সালাথমর জন্য 
মূসা আলাইর্হস সালাথমর শরীয়ত হেথক হবর হথয় যাওয়ার সুথযার্ র্েল, হস কাথফর। 

সাধ্ারণত এই আর্কদািা সৃর্ষ্ট হয় সুর্ফবাদী ও রাথফযীথদর মাথে। তারা মথন্ কথর, তাথদর 
ওলীর্ণ ও তাথদর প্রকাশয ও অপ্রকাশয উম্মতর্ণ ন্বীথদর হেথকও উচ্চ মযিাদাসম্পন্ন। 
এিা হকান্ সথন্দহ বযর্তত র্ন্থরি কুফর। কাথরা জন্যই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লাথমর শরীয়ত হেথক হবর হথয় যাওয়ার সুথযার্ই হন্ই। হর্ািা শরীয়ত হেথকও ন্া, 
অন্ু পর্রমাণ অংশ হেথকও ন্া। কারণ আল্লাহ তা’আলা বথলথেন্: 

  وخاتمْالنبيين 

এমর্ন্োথব আথরক স্থাথন্ বথলথেন্ 

اْلسَلم الله عند الدين نإ   

র্ন্িয় আল্লাহর র্ন্কি একমাত্র দ্বীন্ হল ইসলাম। (আথল ইমরান্, ১৯) 

এোথন্ দ্বীন্ বলথত তার সকল র্বর্ধ্-র্বধ্ান্ ও রীর্ত-ন্ীর্ত উথদ্দশয। এই যামান্ার 
আওয়ার্দয়াথদর (আবু বাকর আল-বার্দার্দ ইব্রার্হম আওয়াদ এর অন্ুসারী) সৃষ্ট একর্ি 
র্বদআত হল, তাথদর বক্তা র্মম্বাথরর উপর দার্িথয় বথল: যর্দ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লামথক এেন্ পুন্রায় জীর্বত করা হত, তাহথল তার জন্যও দাওলার অন্ুসরণ ন্া 
করার সুথযার্ োকত ন্া। এিা প্রকাশয কুফর, যার মথধ্য হকান্ সথন্দহ হন্ই। 

দশম েেকারী র্বষয়: আল্লাহর দ্বীন্ হেথক র্বমূেতা অবলম্বন্ করা। তা ন্া র্শো ও তার 
উপর আমল ন্া করা। র্বমূেতার কুফর হল, উলামাথয় হকরাথমর মাথে আথলার্িত 
কুফথরর িার রূথপর একর্ি রূপ। অর্বশ্বাথসর কুফর, অজ্ঞতার কুফর, অহংকার ও 
হঠকার্রতার কুফর এবং র্বমূেতার কুফর। বতিমাথন্ এগুথলার মথধ্য সবথিথয় প্রর্সদ্ধ রূপর্ি 
হল র্বমূেতার কুফর। তাওর্হথদর কার্লমা পাঠকারী বযর্ক্ত সকল প্রকার ওয়ার্জব বা 
মান্দবু আমল হেথক দথূর োকা। কুরআন্ হতলাওয়াত করা হথল বা হয হার্দস মুসর্লম 
সমাথজ অতযন্ত গুরুত্বপূণি তা পাঠ করা হথল তার প্রর্ত সামান্য গুরুত্ব ন্া হদওয়া, এমন্র্ক 
ভ্রুথেপও ন্া করা। হস হল আল্লাহর আথদশ ও তার দ্বীন্ হেথক পর্রপূণি র্বমূেতা 
অবলম্বন্কারী। আল্লাহ তা’আলা বথলন্ 

َرَضَْعن هَْ لَُمِْمَمنْذُِكَِّرْبِآيَاِتَْربِِِّهْثَُمْأَع  ْأَظ  اَوَمن    



হযথহতু ইমান্ েেকারী র্বষথয় র্লি হওয়ার কাজর্ি প্রকাশয, তাই দুর্ন্য়াথত 
কাথরা উপর হুকুম আথরাপ করার হেথত্র তা র্বথবিন্া করা আবর্শযক। হকান্ 
মুফর্ত বা কাজীর পথে এগুথলা এর্িথয় যাওয়া সম্ভব ন্া। হযমন্ হকউ 
আল্লাহ ও তার রাসূথলর বযাপাথর সােয র্দল, র্কন্তু তারপর হস কুরআন্ 
শরীফ পুর্িথয় র্দল বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইর্হ ওয়াসাল্লামথক র্ার্ল 
র্দল। 

এোথন্ হয বযাপারিাথত আমরা মুরর্জয়াথদর হেথক আলাদা হথয় যাব, র্বথশষ 
কথর এ যুথর্, তা হথলা আল্লাহর শারীয়াহ অন্ুযায়ী র্বিার ও শাসন্ হেথি 
হদয়া - এিা ঈমান্ েেকারী র্বষয় ন্া? 

                                                           
আর তার হিথয় বি যার্লম আর হক, যাথক স্বীয় রথবর আয়াতসমূথহর মাধ্যথম উপথদশ 
হদয়ার পর তা হেথক মুে র্ফর্রথয় হন্য়। (আস-সাজদাহ, ২২) 

র্ন্:সথন্দথহ এিা এমন্ একর্ি আমল, যার সাথে এই বযর্ক্তর অন্তথর ঈমান্ বা ইসলাম 
োকার হকান্ সুথযার্ োথক ন্া। এিা র্ন্থরি কুফর। “সকল আমল বজিন্কারীর কুফর” 
এর মত। আর্ম আমার র্কতাব হার্ককাতুল ঈমাথন্ র্কেুিা র্বস্তার্রতোথব এর আথলািন্া 
কথরর্ে। 

এোথন্ একর্ি লেণীয় র্বষয় হল, র্ন্র্দিষ্ট কথর কাউথক র্বমূে বলা। কাথরা পে হেথক 
অন্য কাথরা বযাপাথর এরূপ বলা হয, হস এই ধ্রথণর র্বমূে-এর জন্য আবর্শযক হল 
দীর্িস্থায়ীোথব ঐ বযর্ক্তর সার্ন্বথধ্য োকা এবং র্বর্েন্ন উপলথে তার র্ন্কি হবর্শ হবর্শ 
যাওয়া। হযন্ তার র্বমূেতার প্রকৃত অবস্থা জান্া যায়। কারণ আমাথদর কল্পন্াগুথলা 
কেথন্া কেথন্া এক বা একার্ধ্ক র্বর্চ্ছন্ন র্িন্ার হেথত্র হার্ককথতর সাথে র্মথল ন্া। তাই 
এিা প্রথয়ার্ করার হেথত্র সতকিতা অবলম্বন্ করা আবশযক। 

এ র্েল দশর্ি েেকারী র্বষথয়র উপর সংর্েি র্কে ুআথলািন্া, হযগুথলা শাইেুল ইসলাম 
মুহাম্মদ ইবথন্ আবু্দল ওয়াহ্হাব ইলম ও হথকর সাথে সংকলন্ কথরথেন্। র্তর্ন্ বথলথেন্ 
সাধ্ারণোথব, র্কন্তু আমরা বতিমাথন্ হয িরম অজ্ঞতা এবং মুসর্লম দার্বকারী হলাকথদর 
মাথে িরম র্বকৃর্ত হদের্ে তা অতযন্ত েয়াবহ র্বষয়, যা মুসর্লমথদরথক একর্দথক 
সীমালঙ্ঘন্ ও অন্যর্দথক হারুর্রয়যাহ মতবাথদর েপ্পথর হফথল র্দথচ্ছ। ফথল অজ্ঞ ও উদাস 
হলাথকরা হকান্ হযার্যতার্বহীন্ একদল তকিশাস্ত্রর্বথদর অন্ুসরণ করথে। বস্তুত আল্লাহই 
তাওর্ফকদাতা এবং র্তর্ন্ই সর্ঠক পেপ্রদশিন্কারী।  

 



 

 

২) সবিসম্মত ও র্ন্োদ কফুথর র্লি হওয়ার পরও র্ক কাথরা প্রকতৃ ইসলাম 
বার্ক োকথত পাথর? 

 

আমরা জার্ন্ হয, ইসলাথমর দার্ব করার একর্ি সবির্ন্ন সীমা আথে। তা হল 
তাওর্হদ বাস্তবায়ন্ করা বা কার্লমাতুস সাওয়ার র্দথক আসা বা ইজমালী 
ঈমান্ আন্য়ন্ করা বা কার্লমাথয় শাহাদাহ এর র্বষয়বস্তু ও তার দার্বসমূহ 
গ্রহণ কথর হন্ওয়া, তার স্বীকাথরার্ক্ত হদওয়া, তার র্ন্কি আত্মসমপিণ করা ও 
আন্রু্তয করা। এমন্ র্বশ্বাস ও অন্তথরর কাথজর মাধ্যথম, যা প্রর্তর্ি 
আমলথক পৃেক পৃেকোথব ও সমর্ষ্টর্তোথব হমথন্ হন্ওয়াথকও আবশযক 
করথব।  

তারপথর আথস আর্দষ্ট র্বষয়গুথলা পালন্ করা ও র্ন্র্ষদ্ধ র্বষয়গুথলা হেথক 
র্বরত োকার মাসআলা। এিা হল ওয়ার্জব ঈমান্, যা মুসর্লমথদর 
এথককজথন্র এথকক রকম হয়। যা হবর্শ হেথক হবর্শ অজিন্ করার জন্য 
মুসর্লমর্ণ সারা জীবন্ই হিষ্টা কথর যায়। 

উপথরাক্ত র্বষয়গুথলার পাশাপার্শ আমাথদর আথরা বেুথত হথব হয, 
তাওর্হথদর উপাদান্গুথলা র্বপরীত র্কেুর উপর্স্থর্তথক সহয কথর ন্া। কারণ 
যর্দ হযৌর্ক্তকোথব এই র্বপরীত উপর্স্থর্তথক সম্ভবও ধ্রা হয়, তোর্প হকান্ 
মুসর্লম অন্তথর কেথন্া দুর্ি একর্ত্রত হথত পাথর ন্া। অন্যোয় এিা হথব 
কাররার্ময়াথদর মাযহাব। যারা বথল অন্তথর আল্লাহর পর্রিয় র্স্থর হথয় 
যাওয়ার পর তার সাথে হযথকান্ কুফরী আমলও হথত পাথর। 

প্রর্সদ্ধ কো হল, কুফথরর প্রকাশয আমলগুথলাই তার অেযন্তথরর কুফরীথক 
প্রমাণ করথব। কারণ উেয়র্ির মাথে আবশযকীয় হযার্সূত্র রথয়থে। তথব শুধ্ু 
গুন্াথহর র্বষয়র্ি এমন্ ন্য়। সুতরাং শরয়ীোথব কুফরী আমল স্বয়ং শরীয়ত 



প্রথণতার পে হেথক আমলকারীর অন্তথরর র্বষথয় সােয। হযমন্ আল্লাহ 
তা’আলা বথলথেন্:  

 َوَرُسوِلهِْ َوآيَاتِهِْ أَبِاللَهِْ قُلْ  َونَل عَبُْ نَُخوضُْ ُكنَا إِنََما لَيَقُولُنَْ َسأَل تَُهمْ  َولَئِنْ 

ِزئُونَْ ُكن تُمْ  تَه  تُمْ  قَدْ  تَع تَِذُروا َّلْ  تَس  إِيَمانُِكمْ  بَع دَْ َكفَر   

“তুর্ম যর্দ তাথদরথক র্জথজ্ঞস কর, তথব তারা অবশযই বলথব, আমরা হতা 
হার্স-তামাশা ও ফূর্তি করর্েলাম। বল, হতামরা র্ক আল্লাহ, আল্লাহর আয়াত 
ও তার রাসূলথক র্ন্থয় ফূর্তি করর্েথল? অজুহাত হদর্েও ন্া। হতামরা ঈমান্ 

প্রকাশ করার পর কুফরীথত র্লি হথয়ে।” 

সুতরাং আল্লাহ সুবহান্াহু ওয়াতাআলা তাথদর প্রকাশয কুফথরর র্ের্িথতই 
তাথদর অেযন্তীণ কুফথরর কো বলথলন্। হযমন্িা অথন্থক বথল োথক, 
প্রকাশয অবস্থা অেযন্তরীণ অবস্থার র্বথরাধ্ী হওয়ার সম্ভাবন্ার কো2  এোথন্ 
গ্রাহয করা হয়র্ন্। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 হযমন্ অথন্থকই স্পষ্ট কুফর এবং/অেবা র্শরথক র্লি বযর্ক্তর বযাপাথর বথল – হস অমুক অমুক আমথল 
র্লি হথল কী হথব, তার অন্তথর হতা ইমান্ আথে! 



 

৩. ইসলাম ও কফুথরর র্বর্ধ্-র্বধ্াথন্র হেথত্র সাধ্ারণ বযর্ক্ত ও শাসকথদর 
মাথে পােিকয: 

 

এিা এমর্ন্থতই স্পষ্ট হয, এিা শুধ্ু দল বা গ্রুথপর ‘হুকুম’ এর হেথত্রই 

প্রথযাজয। হযথহতু ‘হুক্ম’ (حكم) শব্দর্ি দু’র্ি অথেি বযবহৃত হয়। ‘কাজ 
বাস্তবায়ন্ করা’ ও ‘র্বধ্ান্ প্রণয়ন্ করা’। ‘হুকুম’ আল্লাহর র্দথক র্ফরাথন্ার 
বযাপাথর কুরআথন্র হয সকল আয়াত ন্ার্যল হথয়থে, হসগুথলা দ্বারা উথদ্দশয 
হল র্বধ্ান্ প্রণয়থন্র কাজথক আল্লাহর দার্য়থত্ব ন্যস্ত করা। আর হকবল এমন্ 
হকান্ দথলর পথেই র্বধ্ান্ প্রণয়ন্ হতা করা সম্ভব, যারা আল্লাহর 
র্বধ্ান্বযবস্থার সমকে র্হসাথব র্েন্ন হকান্ র্বধ্ান্বযবস্থার প্রর্ত আন্ুর্তয 
কথর। 

হতা শরীয়তর্বথরাধ্ী হকান্ আমলথক কাথজ বাস্তবায়ন্ করা- হযমন্ জুলুম 
করা, সম্পদ র্েন্তাই করা বা এজাতীয় কাজগুথলা করা- র্কন্তু র্বর্ধ্-
র্বধ্াথন্র মূল উৎস র্হসাথব শরীয়তথকই বহাল রাো, এিা শরীয়ত হেথক 
পলায়ন্ ন্য়। হেলাফত পতথন্র পূবি পযিন্ত ইসলামী শাসথন্র অর্ধ্কাংশ 
যুথর্ই হযমন্িা র্েল। তারপর এক সময় শাসন্বযবস্থা এমন্ আইন্-কান্ুথন্ 
রূপ র্ন্ল, যাথত মান্ব রর্িত আইন্-কান্ুথন্রও র্মেণ র্িল। তারপর এক 
পযিাথয় মান্ব রর্িত আইন্-কান্ুন্ই র্বধ্ান্ রিন্ার একমাত্র উৎস র্হসাথব 
অবর্শষ্ট রইল। তারা আল্লাহর শরীয়থতর সাথে মান্থুষর আইন্-কান্ুন্ এবং 
র্ন্থজথদর মর্স্তস্ক প্রসূত র্বর্ধ্-র্বধ্ান্থক যুক্ত করল। হুবহু ইহুদীরা পূথবি 
হযমন্িা কথরর্েল। 

আর একক বযর্ক্তথদর হেথত্র বযাপারর্ি শরীয়ত প্রতযােযান্ করার সাথে 
সম্পর্কিত। যর্দ হস শরীয়তথক প্রতযােযান্ কথর বা শরয়ী হকান্ র্বধ্ান্থক 
প্রতযােযান্ কথর, তা কবুল ন্া কথর, তথব হসিা র্ন্থরি কুফর। বযর্ক্তর উপর 
হুকুম আথরাপ করা যাথব, যেন্ হস শরীয়তথক প্রতযােযান্ করথব। একারথণ 
তার হেথক তাওবাও িাইথত হথব। এর সাথে শতি হল তার মথধ্য পূণি হযার্যতা 



বা সামেিয োকথত হথব। অেিাৎ শরীয়ত প্রতযােযাথন্র বযাপাথর তার মথধ্য 
হকান্ বলপ্রথয়ার্, অজ্ঞতা বা েথুল যাওয়ার গ্রহণথযার্য ওযর অন্পুর্স্থত হথত 
হথব। আর শাসথকর র্বষথয় যর্দ আমরা তীক্ষ্ণ দৃর্ষ্ট হদই, তাহথল হদেথত পাই 
হয, তার বযাপাথর দুই ধ্রথণর র্কয়াস হথত পাথর:  

এক. সাধ্ারণ একজন্ মুসর্লম সদথসযর ন্যায়। সুতরাং তার দ্বীন্ 
শুদ্ধ হওয়ার ফায়সালা সম্পকি রােথব, সকল ফরথজ আইন্গুথলা 
পালন্ করা, এমন্ হকান্ র্ন্র্িত কুফরী র্বষথয় র্লি ন্া হওয়া, 
যার উপর আহলুস সুন্নাহর সকল উলামার্ণ একমত হথয়থেন্ এবং 
তার মথধ্য তাকফীথরর প্রর্তবন্ধক হকান্ র্বষয় পাওয়া ন্া যাওয়ার 
সাথে। হযমন্ অজ্ঞতা (হযোথন্ এিা গ্রহণথযার্য) এবং েুল করা। 

হযমন্ اللهم أنت عبدي وأنا ربك  এই হার্দথসর মথধ্য বর্ণিত 
হথয়থে3। আর তার ওপর বলপ্রথয়ার্ বা অন্থন্যাপায় হথয় হকান্ 
কাজ করার বযাপাথর র্েন্ন হার্দস রথয়থে, যা পর্রর্শথষ্ট আসথব। 

র্দ্বতীয় র্কয়াস হল: হস এমন্ একর্ি সংর্ঠথন্র প্রধ্ান্, যা আল্লাহর 
ন্ার্যলকৃত র্বধ্ান্ বযতীত র্েন্ন র্বধ্ান্ র্দথয় শাসন্ কথর। এোথন্ 
হুকুম বা শাসন্ করার অেি হল আল্লাহর ন্ার্যলকৃত র্বধ্াথন্র 
বাইথর র্েন্ন র্বধ্ান্ প্রণয়ন্ করা। শরীয়তথকই আইথন্র একমাত্র 
উৎস র্হসাথব বহাল হরথে শুধ্ু দ-ুএক হেথত্র শরীয়ত র্বথরাধ্ী কাজ 
বাস্তবায়ন্ করার কো এোথন্ হবাোথন্া হথচ্ছ ন্া। শুধ্ ু
শরীয়তর্বথরাধ্ী কাজ বাস্তবায়ন্ করা হথচ্ছ জুলুম, অবাধ্যতা, 
ফাথসর্ক। র্কন্তু শরীয়তথক গ্রহণ করার দার্ব করা, তারপর হসিাথক 
এক পাথশ হরথে হদওয়া এবং সকল মান্ুথষর সাথে র্মথল র্মথশ 
র্ন্কৃষ্ট র্বধ্ান্ আর্বস্কার কথর হসিাথক শর্রয়থতর সমান্ বা তার 
হিথয় উচ্চতর পযিাথয় রাো, এিা পর্রপূণি কুফর। সূরা মার্য়দার 
আয়াথত ও অন্যান্য আয়াথত আল্লাহ সুবহান্াহু ওয়া তা’আলা এই 
কুফথরর কোই উথদ্দশয কথরথেন্। 

                                                           
3 একজন্ সাহার্ব েুলবশত বথলর্েথলন্, “হহ আল্লাহ আর্ম হতামার রব” 



আমরা এর একর্ি উদাহরণ হপশ করর্ে:  

দু’জন্ র্বিারক। প্রেমজথন্র র্ন্কি একজন্ মাতাল হলাক এথসথে। 
র্বিারক িাইল, হকান্ একিা উর্সলার মাধ্যথম তাথক হদ (শার্স্ত) 
হেথক র্ন্সৃ্কর্ত র্দথত। তাই হস এই রাথয় র্লেথলা, তার রথক্তর মথধ্য 
হকান্ এলথকাহল হন্ই। যর্দ তাথত এলথকাহল োকার কো হলো 
হত, তাহথল তার উপর শার্স্ত প্রথয়ার্ করা হত। কারণ তার 
শাসন্বযবস্থার র্ের্ি হল শরীয়ত।  

র্দ্বতীয় র্বিারথকর কাথেও একজন্ মাতাল হলাক আসল। তার 
র্ন্কিও এমন্ একর্ি উর্সলা আসল। র্কন্তু র্বিারক হসিা গ্রহণ 
করথলা ন্া। তাই তার র্ন্কি এই ফলাফল আসল হয, হলাকর্ির 
রথক্তর মথধ্য এলথকাহল প্রবল, যা তার হন্শাগ্রস্থ হওয়া প্রমাণ 
কথর। ফথল র্বিারক মান্ব রর্িত শাসন্বযবস্থার আথলাথক হলাকর্ির 
উপর শার্স্ত কাযিকর করল। আর হস শার্স্তিা হল র্কেু র্দন্ 
হজলোন্ায় রাো এবং আর্েিক জর্রমান্া ধ্াযি করা।  

এথেথত্র প্রেম র্বিারক গুন্াহর্ার, জার্লম ও অবাধ্য। আর র্দ্বতীয় র্বিারক 
কাথফর, ধ্মি হেথক বর্হস্কৃত।  

এ বযাপাথর এর হিথয় স্পষ্ট হকান্ উদাহরণ হয় ন্া। 

এোথন্ শাসক একর্ি শাসন্বযবস্থার প্রধ্ান্। হস তার আইন্গুথলা কাযিকর 
কথর, অবযাহতোথব এই আইথন্র সমেিন্ ও সাহাযযকারী। এেন্ যর্দ 
শাসন্বযবস্থা ধ্মির্ন্রথপেতাবাদ ও র্ণতন্ত্র হয়, তাহথল এই শাসন্বযবস্থা 
কুরআন্ সুন্নাহথক উৎস র্হসাথব গ্রহণ করথব ন্া অেবা র্কেু র্কেু হেথত্র 
গ্রহণ করথব, আর র্কেুর হেথত্র মান্বরর্িত আইন্-কান্ুন্থক উৎস র্হসাথব 
গ্রহণ করথব। তাই এমন্ শাসক এমন্ কুফরীর আস্তান্ায় আথে, যার বযাপাথর 
হকান্ সথন্দহ হন্ই। কারণ হস তার শাহাদাহথক েেকারী র্বষথয় র্লি হথয়থে। 
তার হেথক এমন্ প্রকাশয র্বষয় পাওয়া হর্থে, যা পূথবির প্রকাশয র্বষয়থক, 
অেিাৎ তার শাহাদাথতর সােযথক অকাযিকর কথর র্দথয়থে। 



কেথন্া হকউ বলথত পাথর, হস হতা র্ন্থজ আইন্ প্রণয়ন্ কথরর্ন্, বরং হস 
এথস এগুথলা হপথয়থে, তাই এগুথলার দ্বারা শাসন্ করথে। আমরা বলথবা:  

এক মহুথূতির জন্যও কফুরথক শাসন্বযবস্থার র্ের্ি ও উৎস র্হসাথব 
বহাল রাো জাথয়য হন্ই। তার উপর আবযশযক হল, শাসন্কতৃিত্ব 
একমাত্র আল্লাহ ও তার রাসথূলর হাথত র্ফর্রথয় হদওয়া এবং 
শাসন্বযবস্থায় শরীয়তথকই িিূান্ত উৎস ও র্ের্ি র্হসাথব হর্াষণা 
হদওয়া।  

তারপর িলমান্ শাসন্বযবস্থাথক কাযিকরীোথব পর্রবতিন্ করার কাজ 
পযিায়িথম করা যাথব। হকান্ র্বধ্ান্র্ি কতিা র্েীরতা লাে কথরথে হস 
র্হসাথব এবং এমন্ োরসাময রো কথর করা যাথব, যা মান্র্বক, সামার্জক ও 
অেিনন্র্তক পর্রর্স্থর্তর সাথে সামঞ্জসযপূণি হয়। উদাহরণস্বরূপ, আন্তজিার্তক 
অেিনন্র্তক বযবস্থা হেথক মুর্ক্ত লাে করা। র্বর্েন্নমুেী স্বাথেির পারস্পর্রক 
সংর্ষি ও র্বর্েন্ন প্রকার মুরাবযবস্থা িালু োকার কারথণ এর্ি একর্ি দীর্ি 
লিাইথয়র র্বষয়। এর্ি একর্ি র্থবষণার র্বষয় এবং হদথশর ‘আহলুল হাল্ল 
ওয়াল আকদ’ কর্মর্ির র্দকর্ন্থদিশন্ার র্বষয়, যার সাথে র্ণতথন্ত্রর দূরতম 
সাদৃশযও হন্ই4। 

                                                           
4 র্ণতন্ত্র এমন্ একর্ি শব্দ, যার উৎপর্ির্ত অেি হল: জন্র্থণর উপর জন্র্থণর শাসন্। 
আর্ম এর সাথে আথরা হযার্ কর্র হয, এর সবথিথয় গুরুত্বপূণি ও র্বরল একর্ি আদশি হল: 
প্রর্তর্ন্র্ধ্ র্ন্বিািথন্ সকল সদসযথদর হোথির মূলয সমান্ হওয়া। এর অেি হল, হদথশর 
প্রর্তর্ি জন্র্থণরই তাথদর আইন্-কান্ুন্ র্ন্ধ্িারণ করার অর্ধ্কার আথে। আর তা 
বাস্তবার্য়ত হথব সাংর্বধ্ার্ন্ক সংেযার্র্রথির মতান্ুযায়ী। এিাই সতয, সর্ঠক ও অন্ুসরণীয় 
আইন্ র্হসাথব র্বথবর্িত হথব।  

অত:পর এই সংেযার্র্রিতা বাস্তথব প্রর্তফর্লত হথব োল-মন্দ র্ন্র্বিথশথষ সকল হেণীর 
জন্র্ণ কতৃিক র্ন্বিার্িত পালিাথমন্ট সদসযথদর সংেযা দ্বারা। একারথণ স্বাোর্বকোথবই 
র্ণতথন্ত্রর হসবকরা প্রিার কথর োথক হয: র্ণতন্ত্র ন্ারী-পুরুষ, সাদা-কাথলা, ধ্ন্ী-র্রীব, 
সবিমান্য-ন্র্ন্য সকলথক সমান্ মথন্ কথর। র্কন্তু আমরা এোথন্ আথরা হযার্ কর্র হয, 
এমর্ন্োথব ইতর-ের, আল্লাহেীরু-র্যন্াকারী, মুসর্লম-েৃষ্টান্-হবৌদ্ধ, র্ন্থদিাষ-হিার 
সকলথক সমান্ মথন্ কথর। এমন্র্ক সবথিথয় মজার বযাপার হল, র্শর্েত-মূেিথকও সমান্ 



                                                           
র্ণয কথর। আইথন্র দৃর্ষ্টথত সকথল সমান্। মান্ব-জীবথন্র সকল র্বষথয় আইন্-কান্ুন্ 
রিন্ায় হক জন্র্থণর প্রর্তর্ন্র্ধ্ত্ব করথব তা র্ন্বিািথন্ সকথলরই এক সমান্ অর্ধ্কার। 

উপথরাথল্লর্েত সকল হেণীর মাথে সমতা সৃর্ষ্ট করার কারথণ আমাথদর অথন্ক ইসলামী 
র্িন্তার্বদ ও দায়ীর্ণ র্ণতন্ত্র আর ইসলাথমর শুরাথক এক বলথত েুব মজা পান্। এোিা 
হযথহত ুর্ণতন্ত্র এই র্দক হেথকও সকথলর মাথে সমতা সৃর্ষ্ট কথর হয, কাথরা উপর কাথরা 
হকান্ প্রোব োকথব ন্া। তারা এথেথত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম, উমর 
রার্যয়াল্লাহু আন্হু বা উমর ইবথন্ আবু্দল আর্জজ রার্যয়াল্লাহু আন্হু এথদর ইর্তহাথসর 
র্বর্চ্ছন্ন দ’ুএকর্ি র্িন্ার মাধ্যথম দর্লল হপশ কথর।  

এথত স্বোবতই বণিন্াসমূথহর েুল প্রথয়ার্ হয়, মূেি বযােযাকারীথদর মত অপবযােযা করা 
হয় এবং র্ন্থজথদর কার্িত ফলাফথল হপৌৌঁোর জন্য র্িন্াগুথলাথক অন্ুপযুক্ত স্থাথন্ রাো 
হয়। আর হসই কার্িত লের্ি হল, পর্িমাথদর সাথে সাদৃশয রো করা। 

র্ণতন্ত্র শুরার সমূ্পণি র্বপরীত। এর বযােযা র্ন্থি হদয়া হল: 

শুরা হল সমাথজর এমন্ একদল হলাথকর একর্ত্রত হওয়া, যারা ইলম ও ির্রথত্রর র্দক 
হেথক সথবিাচ্চ বাোইকৃত। যারা আমাথদর ইর্তহাথস আহলুল হাল্ল ওয়ালকদ ন্াথম 
পর্রর্িত। তাথদর উন্নত গুণাবলী এমন্ পর্রর্িত ও জান্াথশান্া োকথব হয, তাথদর 
গুণাবলীই ফায়সালা কথর র্দথব হয, তারা শরীয়থতর আথলম, সৃর্ষ্টজীথবর মথধ্য সথবিাচ্চ 
তাকওয়াবান্, হেতর-বার্হথর পর্বত্রতার অর্ধ্কারী। আর সমাথজর এই বাোইকৃত দলর্ির 
র্ন্বিািথন্র র্ের্ি হথব পর্রশুদ্ধতা। আর পর্রশুদ্ধতার র্ের্ি হথব ইলম ও শরয়ী ির্রত্র। 
যার স্বীকৃর্ত র্দথব শরয়ী কাযিাবলীর জন্য র্ন্যুক্ত র্বর্েন্ন প্রর্তিান্। র্বর্েন্ন হকাম্পান্ী, 
হসন্াবার্হন্ী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা অেিমন্ত্রণালয় ন্য় এবং এথেথত্র হমর্শন্ারী র্বথেষথণর 
হকান্ সুথযার্ হন্ই। 

আর এই বাোইকৃত দলর্িই তাথদর মাথে পরামশি কথর হন্তা র্ন্বিািন্ করথব। তারা 
জীবথন্র হযথকান্ র্বষথয় র্বর্েন্ন সহথযার্ী প্রর্তিান্ হেথক সাহাযয গ্রহণ করথব। দুই 
প্রকাথরর সাহাযয: ১. পরামথশির সাহাযয। ২. র্ন্বিাহী সাহাযয।  

সকল প্রকার সংশয়-সথন্দহ দূর করার স্বাথেি উেয় প্রকাথরর মাথে র্মেণ র্িাথন্া যাথব 
ন্া। ‘আহলুলহাল্ল ওয়াল-আকদ’ হল হন্তা বা েলীফার পরামশিদাতা। আর র্বর্েন্ন 
প্রর্তিান্গুথলা হল ‘আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ’র পরামশিদাতা।  

র্ন্বিার্হ েমতা পুথরািাই রাষ্ট্রপ্রদান্ বা হেলাফথতর হাথত োকথব। সুতরাং শুরা বযবস্থার 
ধ্ারণায় হয র্বর্েন্নমুেী েমতা, এিা র্ণতার্ন্ত্রক বযবস্থার প্রির্লত েমতার র্তন্ শাোর মত 



 

৪. আমাথদর মসুর্লম প্রাথিয হয সমস্ত হদশথক ধ্মির্ন্রথপেবাদীরা শাসন্ 
করথে, হসগুথলার হুকমু: 

 

এর্ি র্ফকথহর র্কতাবসমূথহর একর্ি অকািয র্বষয়। যার বযাপাথর উথল্লেথযার্য 
হকান্ র্দ্বমত হন্ই। হযথহত ুইমাম িতুষ্টয় এ শথতির উপর একমত হথয়থেন্ হয, 
হদশ পর্রিালন্াকারী শাসন্বযবস্থা হথত হথব ইসলামী শাসন্বযবস্থা। ইমাম 

                                                           
ন্য়। র্বিারবযবস্থা আহলুল হার্ল্ল ওয়াল আকথদর েমতাধ্ীন্ োকথব। এিা কেথন্াই 
র্ন্বিার্হ প্রর্তিাথন্র আজ্ঞাবহ হথব ন্া। 

আমরা যর্দ এই র্িন্তায় আসথত পার্র, তাহথল আমরা হদর্ে হয, র্ণতন্ত্র ও শুরার মাথে 
র্িন্তার্ত ও আর্কদার্ত র্দক হেথক এবং উপায় ও উপাদান্ র্হসাথব বযাপক ও সুস্পষ্ট 
পােিকয। 

১.র্ণতথন্ত্রর হকান্ অর্বিল ন্ীর্তমালা ও সুর্ন্র্দিষ্ট সীমাথরো হন্ই। পালিাথমথন্টর 
সংেযার্র্রিরা যা বথল তা-ই। অেি শুরা র্কতাব-সুন্নাহ, প্রমার্ণত শরয়ী দর্লল এবং হসই 
র্বশুদ্ধ ইজর্তহাদ দ্বারা সাবযস্ত দর্লথলর র্ের্ির উপর প্রর্তর্িত, যাথত শরয়ী সুস্পষ্ট 
বণিন্াথক উথপো করা হয়র্ন্। 

২.র্ণতন্ত্র এই র্ের্ির উপর প্রর্তর্িত হয, জন্র্থণর র্সদ্ধান্তই িূিান্ত র্সদ্ধান্ত। অন্য 
হযথকান্ উৎস তার সাথে সাংর্র্ষিক হহাক ন্া হকন্।  পোন্তথর শুরার মাথে একো 

পর্রস্কার োথক হয, শাসন্কতৃিত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্য, অন্য কাথরা জন্য ন্য়। ما يحكم 

  واألمر الخلق له أّل ,يريد

৩.র্ণতন্ত্র হদথশর সকল সদসযথদর সমমাথন্র হোিার্ধ্কাথরর উপর প্রর্তর্িত। হকান্ 
র্ের্িথতই হকান্রূপ পােিকয করা হয় ন্া। আর শুরার র্ের্ি হল প্রতযয়থন্র মাধ্যথম একর্ি 
সংর্ঠন্ সতরী করা, যাথদরথক যািাই করথব হদথশর উলামাথয় হকরাম এবং ইলমী ও শরয়ী 
মযিাদাসম্পন্ন ও হন্তৃত্বশীল হলাথকরা। 

তাই শুরাথক র্ণতথন্ত্রর সাথে র্মলাথন্া মারাত্মক েুল। র্ফকহী বুে ন্া োকার আলামত। 



আবু হার্ন্ফা রহ. আসথলন্ (হকান্ েূেি দারুল হারব হবার)আথরা দু’র্ি 
শতি যুক্ত কথরথেন্। হস দ’ুর্ি হল:  

১. হদশর্ি কুফরী রাথষ্ট্রর প্রর্তথবশী হওয়া।  

২. পূথবির র্ন্রাপিা বহাল ন্া োকা।  

অতঃপর সবিার্ধ্ক জর্িলতাপূণি একর্ি পর্রর্স্থর্ত সৃর্ষ্ট হল। আর এমতবস্থায় 
আল্লাহ তা’আলা শাইেুল ইসলাম, আলামুল আ’লাম ইবন্ু তাইর্ময়যাহথক 
রহ. র্ন্যুক্ত করথলন্ এর প্রর্তর্ি হরথফর উপর ন্ুকতা স্থাপন্ করার জন্য। 
হযিা ফাতওয়া মার্রর্দর্ন্য়যাহ র্হসাথব প্রর্সদ্ধ। তার র্বস্তার্রত বণিন্া এরকম 
র্েল: 

শায়ে রহ.থক মার্রর্দন্ অঞ্চল সম্পথকি র্জথজ্ঞস করা হথয়র্েল, তা 
র্ক দারুল হারব ন্ার্ক দারুল ইসলাম? এবং হসোথন্ বসবাসকারী 
মুসর্লমথদর হসোন্ হেথক অন্য হকান্ মুসর্লম হদথশ র্হজরত করা 
ওয়ার্জব র্ক ন্া? যর্দ র্হজরত ওয়ার্জব হথয় োথক, আর তোর্প 
র্হজরত ন্া কথর র্ন্থজর জান্মাল র্দথয় মুসর্লমথদর শত্রুথদরথক 
শর্ক্ত হযার্ায়, হস র্ক এথেথত্র গুন্াহর্ার হথব র্ক ন্া? হয তাথক 
মুন্ার্ফক বথল বা এ কারথণ তাথক র্ার্ল র্ালাজ কথর, হস 
গুন্াহর্ার হথব র্ক ন্া? 

র্তর্ন্ তার উির হদন্:  

“আলহামদ ুর্লল্লাহ। মুসলমান্থদর রক্ত ও সম্পদ সবিদাই সম্মার্ন্ত 
ও হারাম, িাই তারা হযোথন্ই োকুক ন্া হকন্। মার্রর্দথন্ োকুক বা 
অন্য হকাোও োকুক।  

ইসলামী শরীয়ত হেথক যারা হবর হথয় হর্থে, তাথদরথক সাহাযয 
করা হারাম। িাই তারা মার্রর্দন্বাসী হহাক বা অন্য এলাকার 
অর্ধ্বাসী হহাক। 



হসোথন্ বসবাসকারীরা যর্দ হসোথন্ পর্রপূণি দ্বীন্ মান্থত অেম 
হয়, তাহথল তাথদর উপর র্হজরত করা আবশযক। অন্যোয় 
মুস্তাহাব হথব। ফরজ হথব ন্া।  

আর র্ন্থজথদর জান্ামাল র্দথয় মসুর্লমথদর শত্রুথদরথক সাহাযয করা 
তাথদর উপর হারাম। তাথদর হযথকান্ উপাথয় এর হেথক র্বরত 
োকা আবর্শযক। িাই আত্মথর্াপন্ কথর হহাক, হকৌশলপূণি কো 
বথল হহাক বা হলৌর্ককতা কথর হহাক। আর যর্দ র্হজরত করা 
বযর্তত হকান্োথবই এর হেথক র্বরত োকা সম্ভব ন্া হয়, তাহথল 
র্হজরত করা ফরথজ আইন্।  

তাথদরথক বযাপকোথব র্ার্ল হদওয়া ও মুন্ার্ফক বথল অর্েথযার্ 
করা হালাল হথব ন্া। বরং র্কতাব-সুন্নায় উথল্লর্েত সবর্শথষ্টযর 
আথলাথকই মুন্ার্ফর্কর অর্েথযার্ করা বা েৎিসন্া করা যাথব। ফথল 
এথত কর্তপয় মার্রর্দন্বাসী হযমন্ অন্তেূিক্ত হথব, হতমর্ন্ অন্যান্য 
এলাকার অর্ধ্বাসীরাও হথব।  

আর এিা দারুল হরব ন্ার্ক দারূল ইসলাম - এর্ি একর্ি র্মে 
এলাকা। এর মথধ্য উেয় অেিই পাওয়া যায়। এিা হসই দারুল 
ইসলাথমর পযিাথয় ন্য়, হযোথন্ ইসলামী র্বর্ধ্-র্বধ্ান্ জার্র হয়। 
আবার হসই দারুল হারথবর পযিাথয়ও ন্য়, যার অর্ধ্বাসীরা কাথফর। 
বরং এিা তৃতীয় একিা প্রকার। এোথন্ মুসর্লমথদর সাথে তাথদর 
উপযুক্ত আিরণ করথত হথব এবং যারা ইসলামী শরীয়ত হেথক হবর 
হথয় হর্থে, তাথদর সাথেও তাথদর উপযুক্ত আিরণ করথত 
হথব।”(মাজমুউল ফাতাওয়া, েি:২৮, পৃিা:২৪০, দারু আলার্মল 
কুতুব প্রকাশন্ী।) 

২০১০ সাথল তুর্কিরা তাথদর হদথশ একর্ি সথম্মলন্ কথর এই ফাতওয়ার্ির 
পযিাথলািন্ার করার হিষ্টা কথর। তাথত সরকাথরর অন্ুর্ত একদল মুন্ার্ফক -
হযমন্ ইবথন্ র্বহ ও তার্রর্র- উক্ত ফাতওয়ার্ির অেি ও উথদ্দশযথক র্বকৃত 
করার বযেি হিষ্টা কথর। কারণ ফাতওয়ার্ি এ বযাপাথর স্পষ্ট হয, তাথত ঐ 



হদথশর কোই বলা হথয়থে, যাথত আল্লাহর শরীয়ত বযর্তত র্েন্ন আইন্ র্দথয় 
শাসন্ করা হয় আর তার জন্র্ণ মুসর্লম।  

ইবথন্ তাইর্ময়া মারর্দথন্র বযাপাথর হযমন্িা বথলথেন্, হসিা র্েল একর্ি র্মে 
হদশ- আর্ম মথন্ কর্র, হসিা বতিমাথন্ মুরতাদ শাসকথদর দ্বারা পর্রিার্লত 
আমাথদর হদশগুথলার অবস্থার সবথিথয় কাোকার্ে। 

 

৫. ইকরাহ বা বলপ্রথয়াথর্র দার্ব কথর কফুরী আমল গ্রহণ করা জাথয়য হথব 
র্ক? 

এ র্বষথয় আমরা পথূবি একর্ি পূণি র্থবষণা হপশ কথরর্ে। তাথত একজন্ 
তার্লবুল ইলথমর একর্ি পযিাথলািন্ার েিন্ র্েল। হস একো প্রমাণ করথত 
হিথয়র্েল হয, বলপ্রথয়াথর্র অবস্থায় কুফরী আমলকারীথক ওযরগ্রস্থ বথল 
র্ণয করা হথব। হযথহতু হস বলপ্রথয়াথর্র রূপর্িথক অন্থন্যাপায় অবস্থার 
র্দথক র্ন্থয় হর্থে। যর্দও হস প্রেথম উেয়র্ির মাথে পােিকয করার বযেি হিষ্টা 

কথরর্েল। তারপর হস এই মূলন্ীর্ত প্রথয়ার্ কথরথে হয,  تبيح الضرورة 

!)عمَل و قوّل( المحظورات  “অন্থন্যাপায় অবস্থা র্ন্র্ষদ্ধ র্বষয়থক সবধ্ 
কথর হদয়” (তা কো হহাক বা কাজ হহাক!) তার পযিাথলািন্ার অর্ধ্কাংশ 
র্বষয়বস্তুগুথলা আর্ম সামথন্ই তথুল ধ্রর্ে, যাথত আমাথদর আথলািন্ার্ি 
এোথন্ পূণি হথয় যায়5, পাঠকথক অন্য হকান্ স্থাথন্ হদৌৌঁিাথত ন্া হয়। 

                                                           
5 স্বল্পকাল পূথবি শাথমর র্িন্াবলীর র্বষথয় র্কে ুর্কে ুযুর্ক্তবাদীথদর মাথে الضرورة 
(‘আদ-দারুরাহ’) বা ‘অন্থন্যাপায় অবস্থা’কোর্ি বযাপক প্রসার লাে কথর। তারা সংশয় 
ও অপবযােযার মাধ্যথম তাথদর র্কে ুরাজনন্র্তক ইজর্তহাথদর উপর এই মূলন্ীর্তর্ি 
প্রথয়ার্ করথত িায়। আর্ম আমার র্কতাব “আলজাওয়াবুল মুর্ফদ র্ফ হুকর্ম জার্হর্লত 
তাওর্হদ”এর র্িকায় এই পবিগুথলা র্লথের্েলাম। যা ১৯৭৯ সাথল প্রকার্শত হথয়থে।  

 হল হসই র্তন্ স্তথরর এক স্তর, শরীয়থতর পাৌঁথিা প্রকার র্বর্ধ্-র্বধ্ান্ যার الضرورة

অধ্ীথন্ িথল আথস। উক্ত র্তন্ স্তর হল: ১.  ورةالضر (আদ-দারুরা) বা অন্থন্যাপায় 

অবস্থা, ২. الحاجة (আল-হাজাহ) বা প্রথয়াজন্, ৩. التحسين (আত-তাহসীন্) বা 



                                                           
হসৌন্দযি সৃর্ষ্ট করা। প্রথতযকর্িরই রথয়থে শরয়ী সংজ্ঞা। তথব অথন্ক সময়ই এগুথলার মাথে 

হযবরল হলথর্ যায়। র্বথশষত: الضرورة ও الحاجة এর মাথে। হযথহত ুবযবহার্রক র্দক 

হেথক অথন্ক সময় শব্দদু’র্ি সমােিক হয়। এোিা হযথহত ু الضرورةএর র্বধ্ান্গুথলা 
বযর্ক্ত ও জামাত র্হসাথব তারতময হয়। এর র্বস্তার্রত আথলািন্ার স্থান্ ইলমুল উসূল। 

 এর দ’ুর্ি রূপ: হয়ত হকান্ মান্ুথষর ইচ্ছাকতৃ কাথজর কারথণ হথব। অেবা الضرورة

আল্লাহ তা’আলার সৃর্ষ্টর্ত হকান্ কারথণ হথব। মান্বসৃষ্ট رةالضرو  এর সবথিথয় বি 
রূপ হল বলপ্রথয়ার্। এজন্যই আমরা এথেথত্র এ র্বষয়র্ির উপরই গুরুত্ব র্দথয় োর্ক। 
আর আল্লাহ তা’আলার সৃর্ষ্টর্ত কারথণর উদাহরণ হল, হযমন্ এক বযর্ক্ত েয়ংকর 
আগুন্ হেথক বাৌঁিার জন্য উলে অবস্থায় র্র হেথক হবর হথয় পিল। এই বযর্ক্ত উলে 
অবস্থায় হবর হথত বাধ্য র্েল। অেবা হযমন্ কুল-র্কন্ারাহীন্ মরুেূর্মথত শুকর োওয়া বা 
মদ পান্ করা। এ সমস্ত র্বষয়গুথলার বযাপাথর কাথরা হকান্ র্বতকি হন্ই। আর্ম র্ন্থি হসই 
র্িকার্ি তুথল ধ্রথবা। হযন্ আল্লাহ তা’আলা সবিার্ধ্ক পর্রপূণি একর্ি আথলািন্া প্রকাশ 
কথর হদন্। 

 বা বলপ্রথয়ার্ প্রসের্ির গুরুত্ব র্বথবিন্ায় আমাথদর কাথে োল মথন্ হথচ্ছ, র্ন্থি أكراه
সংথেথপ তার শরয়ী অেি ও তার কাযিকরীতার সীমা বণিন্া কথর হদই। 

 এর সংজ্ঞা: একজন্ আথরকজন্থক এমন্ কাজ করথত বাধ্য করা, যা হস করথত أكراه
রার্জ ন্া এবং তাথক র্ন্জ ইচ্ছার সাথে হেথি হদওয়া হথল হস তা করত ন্া। এর দ্বারাই 

 এর মাথে পােিকয স্পষ্ট হথয় যায়। তা হল, ইকরাহ অবস্থায় ضرورة ও أكراه
বলপ্রথয়ার্কৃত বযর্ক্তথক অন্য বযর্ক্ত হকান্ কাজ করথত বাধ্য কথর। পোন্তথর দারুরাহ’র 
অবস্থায় একজন্ হলাক এমন্ অন্থন্যাপায় অবস্থায় োথক হয, তার জন্য হারাম কাজর্ি 
করা অবধ্ার্রত হথয় যায়। এথত হকান্ মান্ুথষর হস্তথেপ োথক ন্া। 

ইকরাহ এর প্রকারসমূহ: 

ইকরাহ দুই প্রকার: 

(ক) র্ন্রুপায়কারী ইকরাহ। তা হল, যার মথধ্য সন্তুর্ষ্ট োথক ন্া এবং কথমির স্বাধ্ীন্তা েুণ্ণ 
হয়। সুতরাং তাথত বলপ্রথয়ার্কৃত বযর্ক্ত সম্মত োথক ন্া এবং তার র্েন্ন র্কে ুকরার 
স্বাধ্ীন্তা োথক ন্া। 

(ে) অসমূ্পণি ইকরাহ। তা হল, যার মথধ্য সন্তুর্ষ্ট োথক ন্া, তথব কথমির স্বাধ্ীন্তা েুণ্ণ হয় 
ন্া। র্ন্রুপায়কারী ইকরাহ তো পর্রপূণি ইকরাহই আমাথদর আথলািয র্বষয়। 



                                                           
ইকরাহ এর সীমাথরো: যার কারথণ প্রাণন্াথশর বা অেহান্ীর আশঙ্কা োথক অেবা এমন্ 
মারাত্মক র্ন্যিার্তত হওয়ার আশঙ্কা োথক, যার কারথণ এ দ’ুর্ির হকান্ একর্ি হয়। এ হল 
যেন্ ধ্মর্কিা সরাসর্র বলপ্রথয়ার্কৃত বযর্ক্তথক লেয কথর প্রদান্ করা হয়। র্কন্তু যর্দ অন্য 
কাউথক লেয কথর বলা হয়, তাহথল এর বযাপাথর ইের্তলাফ আথে। 

যেন্ র্ন্থজর আত্মীয়-স্বজথন্র বাইথর কাউথক লেয কথর ধ্মর্ক প্রদান্ করা হয়, হসথেথত্র 
মার্লকী ফকীহর্ণ ও র্কে ুর্কে ুহান্াফী ফকীথহর মত হল হস মুকরাহ ন্য় (বলপ্রথয়ার্কৃত 
ন্য়)। আর অন্য র্কে ুসংেযক হান্াফী ফকীহ মথন্ কথরন্, এিা একর্ি ইকরাহ। 

যেন্ র্ন্থজর র্পতা বা পুত্রথক লেয কথর ধ্মর্কর্ি প্রদান্ করা হয়, হসথেথত্র হাম্বলী, 
শাথফয়ী ও র্কে ুসংেযক হান্াফী ফকীহ মথন্ কথরন্ এিা ইকরাহ। 

যর্দ ধ্মর্কর্ি সম্পদ ধ্বংস করার বযাপাথর হয়, হসথেথত্র ইমাম মার্লক, শাথফয়ী ও 
আহমাদ রা.এর মথত সম্পদ হবর্শ হথল, ইকরাহ সাবযস্ত হথব। র্কন্তু হান্াফীথদর মথত এিা 
ইকরাহ ন্য়। হকন্ন্া তাথদর র্ন্কি ইকরাহ এর হেত্র হল বযর্ক্ত, সম্পদ ন্য়। 

ইকরাহ এর শতিাবলী:  

 ন্র্দ র্বষথয়র উপর ধ্মর্ক হথত হথব। অেিাৎ তাৎের্ণকোথব র্থি যাথব। আর 
যর্দ এমন্ র্বষথয়র বযাপাথর ধ্মর্ক হয়, যা র্বলথম্ব র্িথব, তাহথল এিা ইকরাহ 
হথব ন্া। হকন্ন্া হসথেথত্র মুকরাহ এর র্বপদ দূর হথয় যাওয়ার সম্ভাবন্া হেথক 
যায়। 

  মুকর্রহ স্বীয় ধ্মর্ক কাযিকর করথত সেম হথত হথব। হযমন্ স্ত্রীর প্রর্ত স্বামীর 
আথদশ বা শার্সথতর প্রর্ত শাসথকর আথদশ। যর্দ জান্া যায় হয, শাসথকর 
র্বথরার্ধ্তা করথল মৃতুয অর্ন্বাযি। 

 মুকরাহ এর এ বযাপাথর প্রবল ধ্ারণা হথত হথব হয, হয কাথজর জন্য তাথক 
বলপ্রথয়ার্ করা হথচ্ছ হস কাজর্ি হস ন্া করথল এেুর্ণ তার উপর শার্স্ত হন্থম 
আসথব। হাম্বলী মাযহাথবর হকউ হকউ ইকরাহ সাবযস্ত হওয়ার জন্য র্কে ুশার্স্ত 
শুরু হথয় যাওয়াথক শতি কথরথেন্। অন্যোয় তাথদর মথত তা ইকরাহ বথল 
ধ্তিবয হথব ন্া। 

ইকরাহ এর কারথণ যা যা সবধ্ হয়: 

এর কারথণ প্রথতযক হারাম কাজ সবধ্ হথয় যায়। হযমন্ মৃত প্রাণী েেণ করা, মদ পান্ 
করা, অন্তথর ঈমান্ র্স্থর হরথে মুথে কুফরী কো উচ্চারণ করা ইতযার্দ। যর্দ 
“র্ন্রুপায়কারী ইকরাহ”র উপাদান্গুথলা পাওয়া যায়, তাহথল এিা উচ্চারথণর কারথণ 



                                                           
তাথক কাথফর আেযার্য়ত করা হথব ন্া। আর যর্দ “র্ন্রুপায়কারী ইকরাহ’র উপাদান্গুথলা 
পাওয়া ন্া যায়, তাহথল বাহযত তার উপর কুফথরর হুকুম আথরাপ করা হথব। এমন্র্ক হস 
ইকরাথহর দার্ব করথলও। কারণ কুফরী কার্লমা উচ্চারণ করাথক হমৌর্লকোথব কুফরী 
কাজ ধ্রা হয়। তার হেথক শুধ্ু ঐ বযর্ক্তর হুকুমই বযর্তিম ধ্রা হথব, যার উপর 
কাযির্তোথব র্ন্রুপায়কারী ইকরাহ বাস্তবার্য়ত হয়। যর্দ এরূপ ইকরাহ সাবযস্ত ন্া হয়, 
তাহথল কাজর্ি তার মূল হুকুম ও মূল ফলাফথলর র্দথক র্ফথর যাথব। 

আল্লাহ তা’আলা বথলথেন্: 

ِكنَْمنَْمنَْكفََرْبِْ ٰـَ يَماِنَْولَ ِ ْبِاْل  َمئِنٌّ ِرهََْوقَل بُهُُْمط  ْأُك  اللَـِهِْمنْبَع ِدْإِيَمانِِهْإَِّلَْمن 

َْعذَاٌبَْعِظيمٌْ َنْاللَـِهَْولَُهم  َْغَضٌبِْمِّ  َشَرَحْبِال ُكف ِرَْصد ًراْفَعَلَي ِهم 

 হয ঈমান্ আন্ার পর আল্লাহর সাথে কুফরী কথরথে এবং যারা তাথদর অন্তর কুফরী দ্বারা 
উন্মুক্ত কথরথে, তাথদর উপরই আল্লাহর হিাধ্ এবং তাথদর জন্য রথয়থে মহাআযাব। ঐ 
বযর্ক্ত োিা যাথক বাধ্য করা হয় (কুফরী করথত) অেি তার অন্তর োথক ঈমাথন্ পর্রতিৃ। 
(ন্াহল, ১০৬) 

ইবথন্ তাইর্ময়া রহমাতুল্লাথহ আলাইর্হ বথলন্: হয কুফরী কার্লমা উচ্চারণ করথব হস 
কাথফর হথয় যাথব। একমাত্র হস-ই এর বযর্তিম, হয বলপ্রথয়াথর্র র্শকার হয়, ফথল হস 
মুথে কুফরী কার্লমা উচ্চারণ কথর, র্কন্তু তার অন্তর ঈমাথন্ র্স্থর োথক। (আসসার্রমুল 
মাসলুল-৫২৪) 

হয সমস্ত কাজ ইকরাহ বা দারুরাহ হকান্িার কারথণই সবধ্ হয় ন্া: 

 হতযা বা এমন্ প্রহার, যা পর্রণাথম হতযার পযিন্ত হপৌৌঁোয়। সবিসম্মর্তিথম এিা 
সবধ্ হথব ন্া। 

 র্যন্া। মার্লকী ও হান্ার্বলাথদর মতান্যুায়ী মুকরাহ বযর্ক্তর জন্য র্যন্া করা সবধ্ 
হথব ন্া। আর শার্ফয়ী ও হান্াফীথদর মথত সবধ্ হথব। 

 মার্লক রহমাতুল্লাথহ আলাইর্হ এর মথত শুধ্ুমাত্র হতযার হুমর্ক হদওয়া হথলই 
কুফরী কার্লমা উচ্চারণ করা যাথব। অে কতিন্ বা এজাতীয় হকান্ হুমর্ক 
মার্লকীথদর মথত কুফরী কার্লমা উচ্চারথণর উপর ইকরাহ বথল ধ্তিবয হথব ন্া। 

  হযথকান্ কুফথরর উপর ইকরাহ করার হেথত্র যবাথন্র কোর মাধ্যথম 
আত্মরোর পে গ্রহণ করা যাথব। কাথজর মাধ্যথম আত্মরো করা যাথব ন্া। 
হকন্ন্া আত্মরোর জন্য শুধ্ু গুন্াথহর কো বলা জাথয়য আথে; কুফরী কাথজ 
অংশগ্রহণ করা আত্মরোর হকান্ মাধ্যম ন্য়। 



                                                           
ইবথন্ কাসীর রহ. ইবথন্ আব্বাস রার্যয়ল্লাহু আন্হু হেথক বণিন্া কথরন্, ইবথন্ আব্বাস 
রার্যয়াল্লাহু আন্হু বথলন্: কাথজর মাধ্যথম আত্মরো করা যাথব ন্া। আত্মরো গ্রহণ করা 
যাথব যবাথন্র মাধ্যথম। র্তর্ন্ এিা ইমাম আওফী, যাহ্হাক, আবুল আর্লয়া, আবুশ শা’ো 
ও রাবী ইবথন্ আন্াস হেথক বণিন্া কথরথেন্। 

ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাথহ আলাইর্হ যাহ্হাক রহমাতুল্লাথহ আলাইর্হ হেথক বণিন্া কথরন্, 
যাহ্হাক রহমাতুল্লাথহ আলাইর্হ বথলন্:  

যাথক এমন্ কো বলথত বাধ্য করা হয়, যাথত আল্লাহর অবাধ্যতা রথয়থে, ফথল হস র্ন্থজর 
জাথন্র েথয় তা বথল, র্কন্তু তার অন্তর ঈমাথন্ র্স্থর োথক, তার হকান্ গুন্াহ হন্ই। 
র্ন্িয়ই আত্মরো করা যায় শুধ্ু যবাথন্র মাধ্যথম। 

হাসান্ বসরী, আওযায়ী, সুহন্ুন্ এবং মুহাম্মদ ইবন্ুল হাসান্ হেথকও এিা বর্ণিত। এিা 
ইবথন্ আব্বাস রার্যয়াল্লাহু আন্হু এরও মত। 

ইমাম মাথলক ও শার্ফয়ী রহ. হেথক এমন্িাও বর্ণিত আথে হয, কো-কাজ উেয়র্ির 
মথধ্যই রুেসত কাযিকর হয়। 

হথত পাথর, এিা শুধ্ু গুন্াথহর কাযিাবলীর সাথে োস। কারণ গুন্াথহর কাথজ র্লি হওয়া 
(উদাহরণত:) হতযার র্শকার হওয়া হেথক হালকা র্বষয়। তথব শতি হল, অন্যথক হতযা 
করা বা অথন্যর সাথে র্যন্া করা বযর্তত র্েন্ন র্কে ুহথত হথব, হযমন্িা আমরা পূথবি 
আথলািন্া কথরর্ে।  

পোন্তথর কুফরী কাথজর বযাপাথর এিা স্পষ্টোথবই বলা যায় হয, এিা তাথদর কোর 
আওতােূক্ত ন্য়। কারণ কুফরী কাজ ইকরাথহর কারথণ হালাল হথত পাথর ন্া। হযমর্ন্োথব 
র্বর্েন্ন মাযহাবথেথদ র্কে ুর্কে ুআমল কেথন্া হালাল হয় ন্া। সুতরাং উদাহরণত: হকান্ 
বযর্ক্ত শুধ্ুমাত্র হুমর্ক প্রদাথন্র কারথণ র্ন্থজথক মুকরাহ মথন্ কথর মুসর্লম রমণী ও 
মুসর্লম হযাদ্ধাথদর তেয শত্রুথদর র্ন্কি বথল র্দথত পাথর ন্া। 

তথব হযাৌঁ, এ ধ্রথণর পর্রর্স্থর্তথত বাস্তব অবস্থা র্বথবিন্ায় হন্ওয়া ও অবস্থার পর্রমাপ 
করা জরুরী। কারণ উদাহরণত: এমন্ অবস্থাও হথত পাথর হয, একজন্ মান্ুষ অমান্ুর্ষক 
র্ন্যিাতথন্র এই পযিাথয় হপৌৌঁথে যায়, যেন্ তার র্ন্জস্ব ইচ্ছা-শর্ক্ত পর্রপূণি েতম হথয় যায়, 
ফথল হস র্ন্থজর উপর র্ন্য়ন্ত্রণ হার্রথয় এবং তার মুে হেথক র্ক হবর হথচ্ছ তার বযাপাথর 
অন্ুেূর্তশূন্য হথয় যা র্শর্েথয় হদওয়া হয়, তাই বলথত োথক বা করথত োথক। এ ধ্রথণর 
পর্রর্স্থর্তথত কেথন্া ইকরাহ র্হসাথব কুফরী কাজিাও রুেসথতর অধ্ীথন্ আসথত পাথর। 



                                                           
যাই হহাক, একোর মথধ্য হকান্ সথন্দহ হন্ই হয, ইকরাথহর উপাদান্সমূহ ও 
ফলাফলগুথলার পর্রমাপ অবস্থাথেথদ ও বযর্ক্তথেথদ র্েন্ন র্েন্ন রকম হথত পাথর। আবার 
কেথন্া হকান্ কুফরী কো বা কাথজর মথধ্য“সবধ্কারী ইকরাহ” সর্ঠকোথব বাস্তবার্য়ত 
হথয়থে র্ক ন্া তা র্ন্ণিয় করা হবশ কর্ঠন্ হথয় পথি। 

ইমাম মুহাম্মদ ইবন্ুল হাসান্ আশ-শায়বান্ী রহমাতুল্লাথহ আলাইর্হ হতা এই মত অবলম্বন্ 
কথরথেন্ হয, হকউ প্রকাথশয র্শরক করথল হস যর্দ মুকরাহও হয়, তোর্প প্রকাশযোথব 
মুরতাদ সাবযস্ত হথব। এমন্র্ক যর্দ হস তার মাথে আর আল্লাহর মাথে মুসর্লমও োথক, 
তবু। তথব আমরা তার এই মতর্িথক শরীয়থতর দর্লল সমর্েিত মথন্ কর্র ন্া। 

তথব শাথমর র্িন্াবলীর উপর র্ন্র্দিষ্ট কারথণর আথলাথক এসমস্ত র্বধ্ান্গুথলা প্রথয়ার্ করা 
র্বথেষণ-সাথপে। যর্দও অথন্থক দার্ব কথর, ‘দারুরা’ র্বষয়র্ির সাথে তাথদর কমিকাথির 
সম্পকি আথে। 

একর্ি প্রিার্রত পযিাথলািন্ার বযাপাথর র্কে ুকো: 

আর্ম জনন্ক শরয়ী পযিাথলাথকর একর্ি পযিাথলািন্া হদথের্ে, যার র্শথরান্াম 
র্েল:“তাকফীথরর মাসআলাসমূথহ দারুরা বা অন্থন্যাপায় অবস্থার প্রোব”।  

সতযকো হল, হলেক তার আথলািন্ায় র্ক প্রমাণ করথত হিথয়থেন্, তা আর্ম অথন্ক 
কথষ্টর পর বুেথত সেম হথয়র্ে, যেন্ র্তর্ন্ তার র্ন্ধ্িার্রত র্বষয়র্িথক হমৌর্লক সূত্র বথল 
প্রমাণ করার জন্য র্বর্েন্ন মাযহাথবর উপর তার তারজীহ বণিন্া করা পযিন্ত হপৌৌঁথে হর্থেন্। 
কারণ তার আথলািন্াগুথলা র্েল হযবরল। অর্েজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ হলেকর্ণ হযমন্ প্রেথম 
একর্ি েূর্মকা সতরী কথর তাথত র্ন্জ উথদ্দথশযর বযােযা কথরন্ এবং র্ন্জ উথদ্দশযথক সদুৃঢ় 
কথর তুথলন্, তা তার মথধ্য র্েল ন্া। বরং শুধ্ ুতার আথলািন্ার র্বর্েন্ন অংথশ হয 
র্বষয়বস্তুগুথলা আসর্েল, হসগুথলাথকই প্রমাণ করার হিষ্টা করা হথয়থে। আর হয সূত্রর্িথক 
র্তর্ন্ হমৌর্লক সূত্র বথল উথল্লে কথরথেন্ তার বযাপাথর একর্ি প্রশ্ন র্েল। অেি র্তর্ন্ হয 
সূত্র উথল্লে কথরথেন্ বা হয র্শথরান্াম সার্জথয়থেন্ তার হকান্র্িই আর্ম হমৌর্লক 
সূত্রসমথূহর মথধ্য পাই র্ন্। তাই আশা কর্র, আথলািক তার সামথন্র আথলািন্াগুথলাথত 
এ র্বষয়র্ির বযাপাথর সথিতন্ োকথবন্। কারণ প্রথফশন্াল আথলািকথদর এর্ি একর্ি 
প্রর্তর্িত ন্ীর্ত। আর বাস্তথবও এিা উপকারী। এথত আথলািন্ার উথদ্দশয বুোর হেথত্র 
র্বভ্রার্ন্ত সৃর্ষ্ট হয় ন্া। 

উক্ত আথলািক হয মাসআলার্ির পযিাথলািন্া করর্েথলন্ তা তার র্বর্েন্ন স্তরসহ ইকরাথহর 
অধ্যাথয়র মথধ্য পথি। এিা র্ফকথহর অথন্ক অধ্যাথয়ই র্বদযমান্। এোিা ইলমুল উসূথল 



                                                           
ফরজ হওয়ার হযার্যতার আথলািন্ায়ও এিা র্বদযমান্। পর্রপূণি হযার্যতার হেথত্র হহাক বা 
অসমূ্পণি হযার্যতার হেথত্র হহাক। 

সতযকো হল, আর্ম হদথের্ে, হলেক আপ্রাণ হিষ্টা কথরথেন্ তার হপশকতৃ 
দর্ললগুথলাথক তার উথদ্দর্শযত র্বষথয়র র্দথক হিথন্ আন্ার। আর তার র্বথরাধ্ী 
মতাবলম্বীথদর মত েিথন্ র্েল সুস্পষ্ট দুবিলতা। র্তর্ন্ হয েিন্ই হপশ কথরথেন্, 
প্রথতযকর্িই তার র্ন্থজর র্বরুথদ্ধই েিন্ হথয় যার্চ্ছল অেবা আথলািয র্বষথয়র বাইথর 
িথল যার্চ্ছল। হলেক সবিাত্মক হিষ্টা কথরেন্ একো প্রমাণ করথত হয, দারুরা, ইকরাহ 
হেথক র্েন্ন র্জর্ন্স। যাথত আল্লাহ সুবহান্াহু ওয়াতালার র্ন্¤হির আয়াতর্িথক তার 
র্বপথের দর্লল হেথক হবর কথর তার উথদ্দর্শযত র্বষথয়র উপর দর্লল র্হসাথব দাৌঁি 
করাথত পাথরন্। 

ِكنَْمنْ ٰـَ يَماِنَْولَ ِ ْبِاْل  َمئِنٌّ ِرهََْوقَل بُهُُْمط  ْأُك  َمنَْكفََرْبِاللَـِهِْمنْبَع ِدْإِيَمانِِهْإَِّلَْمن 

َْعذَاٌبَْعِظيمٌْ َنْاللَـِهَْولَُهم  َْغَضٌبِْمِّ  َشَرَحْبِال ُكف ِرَْصد ًراْفَعَلَي ِهم 

 হয ঈমান্ আন্ার পর আল্লাহর সাথে কুফরী কথরথে এবং যারা তাথদর অন্তর কুফরী দ্বারা 
উন্মুক্ত কথরথে, তাথদর উপরই আল্লাহর হিাধ্ এবং তাথদর জন্য রথয়থে মহাআযাব। ঐ 
বযর্ক্ত োিা যাথক বাধ্য করা হয় (কুফরী করথত) অেি তার অন্তর োথক ঈমাথন্ পর্রতিৃ। 
(ন্াহল, ১০৬) 

অেি আয়াতর্ি এ বযাপাথর সুস্পষ্ট হয, আয়াথতর মথধ্য উথদ্দশয হল সথবিাচ্চ 
‘র্ন্রুপায়কারী ইকরাহ’। আর স্বাোর্বকোথব, প্রির্লত রীর্ত অন্ুযায়ী ও সকল মান্ুথষর 
ঐকযমথতযই এিা (‘র্ন্রুপায়কারী ইকরাহ’) একিা অন্থন্যাপায় অবস্থা বা দারুরাহ। 
আথরকর্ি র্বষয় হল, আয়াথতর বক্তবযর্ি কো-কাজ উেয়র্িথকই অন্তেূিক্ত কথর। অেি 
কুফরী কাজ সবধ্ ন্য়। যা অপর্রবতিন্ীয় আর্কদার একর্ি অংশ র্হসাথব সুপ্রর্সদ্ধ এবং যা 
শরয়ী দর্ললসমূহ ও উলামাথয় হকরাথমর ইজমা দ্বারা প্রমার্ণত। এমন্র্ক কুফরী কাজ 
হেথক র্ন্থির স্তথরর অথন্ক কাজও সবধ্ ন্য়। হযমন্ কাউথক অন্য হকান্ মুসর্লথমর প্রাণ 
হতযা করথত বলপ্রথয়ার্ করা হল। এমন্র্ক র্যন্ার কাথজর বযাপাথরও বলপ্রথয়ার্ ধ্তিবয 
ন্য়। র্যন্ার উপর বলপ্রথয়ার্ হথত পাথর র্ক ন্া এ র্বষথয় ফুকাহাথয় হকরাম মতর্বথরাধ্ 
কথরথেন্।  

তাই আয়াথত উথদ্দশয হল কুফরী কার্লমা মুথে উচ্চারণ করা। সবিসম্মর্তিথম কুফরী কাজ 
উথদ্দশয ন্য়। যর্দও আথলািক র্েন্নিা প্রমাণ করার বযেি হিষ্টা কথরথেন্। হদেুন্ র্তর্ন্ 
মুহাম্মদ ইবথন্ মাসলামা রার্যয়াল্লাহু আন্হু এর হার্দথসর মাধ্যথম দর্লল হপশ কথরথেন্। 
অেি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম তাথক এমন্ কো মুথে বলথত অন্ুমর্ত 



                                                           
র্দথয়থেন্, যা তাৌঁথক সাল্লাল্লাহু আলাইর্হ ওয়া সাল্লাম  কষ্ট র্দথব। র্কন্তু কষ্টদায়ক হকান্ 
কাজ করথত অন্ুমর্ত হদন্র্ন্। অেিাৎ কুফরী কো শুধ্ু মুথে বলার অন্ুমর্ত র্দথয়থেন্। 
তাহথল এোথন্ তার দর্লল হকাোয়? র্তর্ন্ যর্দ এিা প্রমাণ করথত িাইথতন্ হয, এই 
হার্দস দ্বারা বুো যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম ইকরাহ বযর্তত শুধ্ু 
ইসলাথমর স্বােি ও সুর্বধ্ার জন্য কুফরী কো উচ্চারণ করার অন্ুমর্ত র্দথয়থেন্, তাহথল এ 
বযাপাথর র্বতকি র্েল ন্া। এ বযাপাথর ইবথন্ তাইর্ময়া বা অন্য হকউই র্দ্বমত কথরন্র্ন্। 
যর্দও উক্ত আথলািথকর মথন্ র্েন্ন র্কে ুোকুক ন্া হকন্। র্কন্তু দর্লথলর হদৌৌঁি এর বাইথর 
যাথব ন্া হয, ইকরাহ ও দারুরা সমােিক র্জর্ন্স এবং উেয়র্ির হেথত্রই অন্তর ঈমাথন্ 
পর্রপূণি হেথক শুধ্ুমাত্র মুথে কুফরী কো উচ্চারণ করা জাথয়য হথব। কুফরী কাজ করা 
জাথয়য হথব ন্া। 

র্কন্তু আর্ম আথলািন্ার হশষ প্রাথন্ত হপৌৌঁোর পূথবিই বুেথত পারলাম হয, আথলািন্ার্ি 
এথকবাথরই মূলযহীন্। কারণ র্তর্ন্ এমন্ একর্ি ফরথজর দার্ব কথরথেন্, যার হকান্ 
অর্স্তত্বই হন্ই। উক্ত আথলািক তাথক ফরজ সাবযস্ত কথর তার উপর দর্লল হপশ করথত 
োথকন্। এোথব অদূরদশিী পাঠকথদরথক প্রতার্রত কথরন্। তাথদর মাথে এই সংশয় সৃর্ষ্ট 
কথরন্ হয, আথলমথদর মতামতগুথলা দুই োথর্ র্বেক্ত। একদল তাকফীথরর মাসআলায় 
দারুরা এর প্রর্ত লেয কথরন্। হযিার জন্য র্তর্ন্ একর্ি র্শথরান্ামও র্ন্ধ্িারণ কথরথেন্। 
অত:পর হসিাথক হমৌর্লক সূত্র বথল র্ণয কথরন্।  

আর আথরকদল তাকফীথরর মাসআলায় দারুরার প্রর্ত লেয কথরন্ ন্া। অত:পর 
ইমামথদর র্বর্েন্ন উদৃ্ধর্তগুথলা র্দথয় দর্লল র্দথত োথক। র্ন্জ ইচ্ছামত হযথকান্ একর্িথক 
র্ন্থয় তাথদর একদথলর র্দথক সমৃ্পক্ত কথর। তারপর কোবাতিায় পরস্পর সাদৃশযপূণি 
আথরকর্ি বক্তবয র্ন্থয় র্দ্বতীয় দথলর সাথে লার্র্থয় হদয়। একারথণই আপর্ন্ হদেথত 
পারথবন্ হয, র্তর্ন্ ‘তাকফীথরর মাসআলায় দারুরা লেযণীয়’ একোথক প্রমার্ণত করার 
জন্য র্ন্জ দর্ললগুথলার পথে যাথদর সােয গ্রহণ কথরথেন্ তারা সংেযায় ন্র্ন্য এবং 
মযিাদায় ঐ সমস্ত হলাকথদর হেথক র্ন্থি যাথদর মতামতগুথলা র্বপরীত র্দথক উথল্লে 
কথরথেন্। এমন্র্ক র্তর্ন্ সােয গ্রহণ করার জন্য আবু বার্সর আত-তারতূসী ন্াথম 
পর্রর্িত বতিমান্ যামান্ার জনন্ক রুওয়ার্বযার হলোরও দ্বারস্ত হথয়থেন্। অেি এই 
ধ্রথণর হলাথকর হলো হেথক হক দর্লল গ্রহণ কথর? হয র্ন্জ র্দিান্ হেথক ইলথমর লার্াম 
েুথল হফথলথে? 

এিা মারাত্মক হধ্াৌঁকা। িূিান্ত পযিাথয়র হধ্াৌঁকা। কারণ র্থবষণার আথলািয র্বষয়র্িই 
বাথন্ায়াি। এ র্বষথয় হকান্ দুই মত হন্ই। বরং আবু্দর রাজ্জাক আর্ফফী, আবু্দল্লাহ র্বন্ 
বায, সুবকী ও অন্যান্য মাশাথয়ের্ণ যা বুর্েথয়থেন্, ইবথন্ তাইর্ময়া, ইবন্ুল কার্য়যম, 



                                                           
সুবকী ও অন্যান্য যাথদর উদৃ্ধর্ত উক্ত র্থবষক হপশ কথরথে তারাও হুবহু একই কো 
বুর্েথয়থেন্। পােিকয শুধ্ু শথব্দর র্েন্নতা। এর হিথয় হবর্শ ন্য়। 

হয সমস্ত উদৃ্ধর্তগুথলা র্তর্ন্ উথল্লে কথরথেন্, হদেুন্ হসগুথলা:  

“ইমাম সুবকী রহমাতুল্লাথহ আলাইর্হ “আল-আশবাহ ওয়ান্ ন্াযাথয়র”র মথধ্য বথলথেন্: 
এিা র্ন্র্িতোথব জান্া হর্ল হয, কাথফরথদর ধ্মিীয় হপাশাক পর্রধ্ান্ করা এবং হকান্ 
ইকরাহ বযর্তত কুফরী কার্লমা উচ্চারণ করা কুফর। তথব যর্দ এথত মুসর্লমথদর কলযাণ 
োথক এবং মুসর্লমথদর মধ্য হেথক হকউ এমন্িা করার তীব্র প্রথয়াজন্ হদো হদয়, তাহথল 
হযিা আমার কাথে মথন্ হয়, এিা ইকরাহর মত হথব।”  

এিাই হতা হুবহু দারুরাহ। তাহথল হদো হর্ল, সুবকী রহ. এর র্ন্কি এিা র্বথবিয। 

োষার্বদ, ফকীহ, ইমাম র্ফথরাযাবাদী “বাসার্য়রু যাওর্য়ত তাময়ীয” র্কতাথব সূরা 
ন্াহথলর অর্ধ্কাংশ আথলািয র্বষয়বস্তুগুথলার বণিন্া র্দথত র্র্থয় তার মথধ্য একর্ি উথল্লে 
কথরন্: এবং ইকরাহ ও দারুরার সময় কুফরী কার্লমা উচ্চারণ করার অন্ুমর্ত”। 

তাহথল উপথরাক্ত কোর হকান্র্িথক ইবথন্ তাইর্ময়া রহমাতুল্লাথহ আলাইর্হ ও ঐ সকল 
ইমামর্ণ অস্বীকার কথরন্, যাথদরথক র্তর্ন্ তার আর্বস্কৃত গ্রুপদ্বথয়র এক গ্রুথপর মথধ্য 
হরথেথেন্? 

প্রেমত: ইমাম সুবকী রহমাতুল্লাথহ আলাইর্হ এর কোর উথদ্দশয হল, যর্দ এথত 
মুসর্লমথদর কলযাণ োথক এবং এর প্রর্ত তাথদর তীব্র প্রথয়াজন্ হয়, তাহথল এিা 
ইকরাথহর মত হথব। একারথণ এিা ইকরাহ এর হুকুম লাে করথব। তাহথল তার র্ন্কি 

এিা আর দারুরাহ সমান্। হযথহত ুর্তর্ন্ ‘সাদৃশয’ অেি প্রদান্কারী كافْتشبيهْ  বযবহার 
কথরথেন্। র্কন্তু উক্ত আথলািক এিাথক ইকরাহ হেথক র্েন্ন র্বষয় সাবযস্ত কথর বথলন্: 
“বরং এিাই হল দারুরাহ।”  

প্রকৃতপথে উেয়র্ির মথধ্য হকান্ পােিকয হন্ই। তথব হয র্ন্থজর বান্াথন্া প্রকারথেদথক 
আৌঁকথি ধ্থর োথক তার র্ন্কি র্েন্ন হথত পাথর। 

এমর্ন্োথব র্ফথরাযাবাদীর বক্তবযও একই ধ্রথণর। র্তর্ন্ হতা ইকরাহ, দারুরাহ ও 
‘র্ন্রুপায়কারী ইকরাহ’হক একর্ত্রত কথর হফথলথেন্। হযমন্িা আমরা হজথন্র্ে হয, 
র্ন্রুপায়কারী ইকরাহ হল দারুরাহ’রই একর্ি রূপ। তাই মান্র্তকী দৃর্ষ্টথকাণ হেথক এিা 
হল আম-োস উেয়র্িথক উথল্লে কথর একর্িথক আথরকর্ির উপর আৎফ করা, হকান্ 
তারতময করা বযর্তত। হযন্ হস শুধ্ু কুফরী কার্লমা উচ্চারণ কথরথে.. আর র্কে ুন্য়। 



                                                           
র্কন্তু এই আথলািক একো প্রমাথণ মরণপণ হলথর্ হর্থেন্ হয, উেয়িার মাথে হমৌর্লক 
পােিকয আথে। আর এর সমেিন্ হযার্ায় একো বথল হয, এ বযাপাথর দ’ুর্ি মত রথয়থে। 
তথব তার দুেিার্য হল, যাথদরথক র্তর্ন্ প্রেম প্রকাথরর মথধ্য র্ণয কথরথেন্, তাথদর 
কোগুথলাই সুদৃঢ় ও মজবুত। আর র্দ্বতীয় প্রকাথরর মথধ্য হয মতগুথলা এথসথে হসগুথলার 
সথবিাচ্চ অবস্থা হল, হসগুথলা তার কোর সাথে সাদৃশয রাথে। হযমন্িা অথন্ক ইমাথমর 
কোর মথধ্য র্বর্েন্ন কারথণ সাদৃশয সৃর্ষ্ট হথয় োথক। 

তারপর হদেুন্, এই র্থবষক র্ন্থজর র্স্থরকৃত ফলাফথল হপৌৌঁোর জন্য ধ্বংথসর কত অতল 
র্হ্বথর হন্থমথেন্! তা হল, একো প্রমাণ করা হয, দারুরাহ এর র্েন্ন র্কে ুরূপও রথয়থে, 
হযগুথলা ইকরাথহর র্বর্ধ্-র্বধ্াথন্র মথধ্য পথি ন্া। সুতরাং হসগুথলার বযাপাথর মুহাম্মদ 
ইবথন্ মাসলামা রার্যয়াল্লাহু আন্হু এর র্িন্ায় বর্ণিত ইবন্ুল কার্য়যম রহমাতলু্লাথহ 
আলাইর্হ বক্তথবযর বযােযায় র্তর্ন্ যা বথলথেন্, তা যথেষ্ট ন্য়। তাই র্তর্ন্ বথল উঠথলন্: 
এিা ফুকাহাথদর র্ন্কি প্রির্লত ইকরাহ ন্য়। বরং এিা দারুরা এর হেণীেূক্ত একর্ি 
র্বষয়। একারথণই এ মথতর অর্ধ্কারীর্থণর মথত, যেন্ কর্ঠন্ প্রথয়াজন্ হদো হদয় এবং 
র্বকল্পহীন্ অন্থন্যাপায় অবস্থা সৃর্ষ্ট হয় তেন্ কুফর জাথয়য। 

সুবহান্াল্লাহ! এিা কতিা র্বকৃর্ত ও বাথন্ায়াি! একো র্ক হকউ বলথত পাথর হয, এ সকল 
ইমামর্ণ হকান্ও কারথণ কুফরথক জাথয়য মথন্ কথরন্?! এর রূপথরো সীমাবদ্ধ করা হল 
ন্া হকন্?! তারা র্ক পর্রপূণি কুফরথক জাথয়য মথন্ কথরন্?! তারা র্ক কো-কাজ উেয়িার 
দ্বারা কুফরথক জাথয়য মথন্ কথরন্? বা তারা র্ক অন্তরথক ঈমাথন্র উপর অিল ন্া হরথে 
শুধ্ু কোর মাধ্যথমও কুফরথক জাথয়য মথন্ কথরন্?! তার আর্বস্কৃত প্রকারথেথদর মথধ্য 
যারা তাকফীথরর মাসআলায় দারুরাহথক র্বথবিয মথন্ কথরন্, তাথদর কোর মথধ্য এিা 
হকান্ জায়র্ায় আথে?! এমন্ কো বলার দ:ুসাহস হক হদোথত পাথর?! আল্লাহর র্ন্কি 
আেয় প্রােিন্া করর্ে, তার রহমত হথত বর্ঞ্চত হওয়া হেথক। 

হদেুন্ উক্ত র্থবষক কতৃিক উলামাথদর কোগুথলাথক র্মেযা োথর্ র্বেক্ত করার অপথিষ্টার 
ন্মুন্া! ইবথন্ তাইর্ময়া ও ইবন্ুল কার্য়যম রহ. উলামাথয় হকরাথমর হয ইজমা বণিন্া 
কথরথেন্ হয- কুফরী কার্লমা উচ্চারণ করা ইকরাথহর অবস্থা বযর্তত কেথন্া জাথয়য হন্ই- 
তাথক েিন্ কথর র্তর্ন্ ইবথন্ তাইর্ময়া রহ. এর বক্তবযর্ি এোথব উদৃ্ধতয কথরন্: ইবথন্ 
তাইর্ময়া বথলথেন্: “মুসলমান্থদর মাথে এ বযাপাথর হকান্ মতর্বথরাধ্ হন্ই হয, হকান্ও 
উথদ্দথশয কুফরী কার্লমা উচ্চারণ করার আথদশ করা বা অন্ুমর্ত হদওয়া জাথয়য হন্ই। বরং 
হয তা উচ্চারণ করথব হস কাথফর। তথব যর্দ বলপ্রথয়াথর্র র্শকার হওয়ার কারথণ মুথে 
কুফরী কার্লমা উচ্চারণ কথর, র্কন্তু অন্তর ঈমাথন্র উপর র্স্থর োথক, তাহথল এতিকুুর 
অন্ুমর্ত আথে।” 



                                                           
ইবন্ুল কার্য়যম বথলথেন্:“উম্মথতর মাথে এ বযাপাথর হকান্ মতর্বথরাধ্ হন্ই হয, হকান্ও 
উথদ্দথশয কুফরী কার্লমা উচ্চারণ করার অন্ুমর্ত হদওয়া জাথয়য হন্ই। তথব বলপ্রথয়াথর্র 
র্শকার বযর্ক্ত যর্দ অন্তর ঈমাথন্র উপর র্স্থর হরথে মুথে কুফরী কার্লমা উচ্চারণ কথর, 
তথব এতিুকরু অন্ুমর্ত আথে।” হক বলথব হয, ইবথন্ তাইর্ময়া রহ.এর এই উথদ্দশয র্েল 
ন্া হয, তার উথল্লর্েত ইকরাহ শথব্দর মথধ্য দারুরাহও অন্তেূিক্ত হথব? র্ন্রুপায়কারী 
ইকরাহ ও র্ন্রুপায়কারী দারুরাহ বা অন্থন্যাপায় অবস্থা একই ন্য়? উেয়িার মাথে 
পােিকয শুধ্ু উৎপর্ির্ত। ন্াম ও হকুথমর মথধ্য হকান্ পােিকয হন্ই।  

ইকরাথহর উৎস: (বযর্ক্তর র্দথক লেয কথর,) একজন্ আথরকজন্থক র্দথয় করাথন্া। 
অেিাৎ যা অথন্যর উপর কুফরী কার্লমা উচ্চারণ করাথক দারুরী বা আবশযক কথর হতাথল।  

আর দারুরাহ’র উৎস হল, যার মথধ্য হকান্ মান্ুষ কারণ হয় ন্া। তো কাথরা উপর 
তাকদীরীোথব হয র্বপদ আপর্তত হয়। যা কেথন্া জীবন্, সন্তান্ বা সম্পদ হারাথন্াও 
হথত পাথর। অেবা শরীয়থতর আবশযকীয় র্বষয়াবলী, তো তার পঞ্চ উথদ্দথশযর হকান্ 
একর্িথত বযার্াত র্িাও হথত পাথর।  

অেবা ইকরাহ হল, যা দথলর উপর সংর্র্িত হয়। প্রথয়াজন্ বা দারুরাহ এর স্তর র্হসাথব 
এিা পর্রবর্তিত হয়। সাধ্ারণোথব তীব্র প্রথয়াজন্থক দারুরা এর পযিাথয় রাো হয়। আর 
এিা এমন্ মারাত্মক কথষ্টর সমু্মেীন্ হওয়ার দ্বারা বা র্ন্মূিল ও ধ্বংথসর সমু্মেীন্ হওয়ার 
দ্বারা বাস্তবার্য়ত হয়, যা তার হেথত্র দারুরাহ এর হুকুথম। এর কারথণ কুফরী আমল সবধ্ 
হথব ন্া। কারণ হযৌর্ক্তকোথব হকান্ জামাথতর পে হেথক কুফরী আমল র্কেথুতই সর্ঠক 
হথত পাথর ন্া। তথব হযিা হথত পাথর, তা হল কুফথরর কাথে র্ন্রব আত্মসমপিণ। হযমন্ 
কাথফর শাসকথদর বযাপাথর িুপ োকা বা র্ন্থজর হকান্ হক উদ্ধাথরর জন্য বযর্ক্তর্তোথব 
তাথদর স্মরণাপন্ন হওয়া। তথব হসই ভ্রান্ত শাসন্বযবস্থার প্রর্ত অন্তর জুিাথন্া বা সন্তুষ্ট 
হওয়া যাথব ন্া। 

পোন্তথর এমন্ কো বলা হয, যেন্ জামাথতর উপর দারুরাহ বা অন্থন্যাপায় অবস্থা সৃর্ষ্ট 
হয়, তেন্ তাথদর জন্য সর্ম্মর্লতোথব েৃষ্টধ্থমি প্রথবশ করা বা তার প্রর্ত আহ্বান্ করা বা 
তাথক গ্রহণ কথর হন্ওয়া জাথয়য... এিা পর্রস্কার কুফর, স্বয়ংসমূ্পণি একর্ি কুফর। 
আল্লাহর র্ন্কি এর হেথক আেয় িাই। 

র্তর্ন্ আথরকর্ি র্বষয় বথলথেন্ হয- কাথরা অর্ধ্কার েবি হথয়থে। আর হস তা উদ্ধাথরর 
জন্য মান্বর্রিত আইথন্র আদালত বযর্তত হকান্ উপায় পাথচ্ছ ন্া, তাহথল...। এিা হতা 
আমরাও সমেিন্ কর্র। আমাথদর পূথবির আথলািন্ায় আমাথদর মতও এিাই র্েল। র্কন্তু 
উক্ত হলেক যা প্রমাণ করথত িাথচ্ছন্ তার সাথে হতা এর হকান্ সম্পকি হন্ই। তথব সাদৃশয 



ওপথরর পযিাথলািন্ায় আমরা হয সারকোয় হপৌৌঁথের্ে, তা এোথন্ তুথল 
ধ্রর্ে: 

১.إكراه  (বলপ্রথয়ার্) ও ضرورة (অন্থন্যাপায়) অবস্থা র্কেু র্কেু 
বণিন্ার মথধ্য এক অথেি বযবহৃত হথয়থে। এই দৃর্ষ্টথকাণ হেথক হয, 
অন্থন্যাপায় অবস্থাই বলপ্রথয়ার্ বা বাধ্যকর অবস্থা সৃর্ষ্ট কথর, আবার 

                                                           
হদথে হদথে র্বকৃত করথল র্েন্ন কো। কারণ র্তর্ন্ হতা তকির্বদযার ধ্ারাবার্হকতা িাল ু
কথরন্ এবং র্র্ণত শাস্ত্রীয় শূন্যস্থান্ পুরথণর অর্েযাথন্ ন্াথমন্। 

-হযমন্ এক বযর্ক্তর কাপি র্ের্ন্থয় হন্ওয়া হল। তাই হস তা র্ফথর পাওয়ার জন্য শরয়ী 
আদালত ন্া োকায় মান্ব-রর্িত আইথন্র আদালথতর স্মরণাপন্ন হল-। এিাথক এই 
র্থবষক র্ণয কথরথেন্ দারুরার কারথণ কুফথর র্লি হওয়া। তার র্ের্ন্থয় হন্ওয়া কাপি 
উদ্ধার করা একর্ি দারুরাহ (অন্থন্যাপায় অবস্থা)!! হারাথন্া কাপি উদ্ধার করার জন্য 
কুফরী করা জাথয়য!!  

এিা হকান্ মান্র্তক? এই হলেথকর অন্ধ র্র্ল হথত হবরুবার একর্িই পে- তা হল, এই 
সূরথতর সাথে আমাথদর আথলার্িত সরূথতর হকান্ সম্পকি হন্ই। এোথন্ তাকফীথরর হকান্ 
র্বষয় হন্ই। কারণ এিা মান্ব-রর্িত আইথন্র প্রর্ত সন্তুষ্ট হওয়া বা ন্তুন্ কথর তা প্রণয়ন্ 
করা বা তার সাহাযয করার হকান্ রূপ ন্য়। এিা হতা হল, বযর্ক্তর্তোথব একর্ি শরয়ী 
উথদ্দশয বাস্তবায়থন্র জন্য কুফরী আদালতথক বযবহার করা। িাই তা একর্ি মাত্র র্দরহাম 
উদ্ধার করার জন্য হহাক বা একর্ি প্রাণ রোর জন্য হহাক। 

এিা আর র্বথশষোথব বুর্েথয় বলার প্রথয়াজন্ পথি ন্া হয, হলেক এ সমস্ত র্বর্েি 
কোবাতিাগুথলার মাধ্যথম যুথর্র সকল তাগুতথর্ািীথক এই দার্ব করার সুথযার্ কথর 
র্দথয়থেন্ হয, তারা এমন্ অন্থন্যাপায় অবস্থায় পর্তত, যা তাথদর জন্য কুফরথক সবধ্ কথর 
র্দথয়থে। হযমন্িা র্তর্ন্ বযক্ত করথলন্। ইলম র্ন্থয় হেলা করার জন্য এিাই যথেষ্ট! 

আর্ম আথলািন্া এর হিথয় হবর্শ লম্বা করথত িাই ন্া। লম্বা করার হকান্ কারণও হন্ই। 
হযথহত ুআমরা হদেথত হপথয়র্ে হয, পুথরা আথলািন্ার্ির র্ের্িই হল একর্ি কর্ল্পত 
র্বের্ক্ত। হযন্ এর মাধ্যথম র্থবষক একর্ি মথতর উপর আথরকর্ি মতথক প্রাধ্ান্য র্দথত 
পাথরন্। অেি এ বযাপাথর মত একর্িই। কুপ্রবৃর্ি হযিাথক হেলার পাত্র বার্ন্থয়থে এবং 
র্বর্েন্ন ধ্রথণর বক্তবয যাথক র্বকৃর্তর স্থান্ বার্ন্থয় র্ন্থয়থে। হযন্ এর মাধ্যথম একর্ি 
শরীয়ত পর্রপিী উথদ্দথশযর র্দথক হপৌৌঁেথত পাথর। 

 



বলপ্রথয়ার্ই অন্থন্যাপায় অবস্থার সৃর্ষ্ট কথর। আবার কেথন্া এ দুর্ি র্েন্ন 
অথেিও এথসথে, হযোথন্ উেয়র্ির উৎপর্ি র্ন্থয় আথলািন্া হথয়থে। কারণ 
অন্থন্যাপায় অবস্থা হয়, হযোথন্ বযর্ক্তর পথে র্কেুই আর করার োথক ন্া। 
আর বলপ্রথয়ার্ হয়, হযোথন্ মান্ুথষর পে হেথক বযর্ক্তর প্রর্ত প্রতযে 
হুমর্ক হদওয়া হয়। 

২. বলপ্রথয়াথর্র হেথত্র কুফর জাথয়জ হবার র্বষয়র্ি হকবল কোর হেথত্রই 
প্রথযাজয, কাথজর হেথত্র এিা ওযর বথল গ্রহণথযার্য হথব ন্া। এিাই র্বশুদ্ধ 
মত। বরং কুফরী হেথক র্ন্ন পযিাথয়র র্কেু কাথজর হেথত্রও বলপ্রথয়ার্ 
গ্রহণথযার্য ন্য়। হযমন্ কর্তপয় ফুকাহাথদর র্ন্কি র্যন্ার হেথত্র বলপ্রথয়ার্ 
গ্রহণথযার্য ওজর ন্া। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

৬. হকান্ কতৃিত্বশীল শাসন্বযবস্থার প্রধ্ান্ র্ক বলপ্রথয়াথর্র র্শকার হথত 
পাথর? 

 

আমরা হযমন্িা হদর্ে হয, একজন্ শাসক একর্ি পূণিাে শাসন্বযবস্থার প্রধ্ান্। 
যাথত আথে অেিনন্র্তক, রাজনন্র্তক ও সামর্রক র্বোর্। হস সমস্ত সশস্ত্র 
শর্ক্তর সথবিাচ্চ প্রধ্ান্। তার একর্ি কোয় সমস্ত হসন্াবার্হন্ী, আেযন্তরীণ 
র্ন্রাপিাবার্হন্ী, পুর্লর্শ ও সামর্রক হর্াথয়ন্দাবার্হন্ী সকথল ন্থিিথি উথঠ। 
সবিপ্রকার অস্ত্র ও সরঞ্জাম প্রস্তুত হথয় যায়। হযমন্ র্মশর, তুরস্ক, এমর্ন্োথব 
হযথকান্ হদথশর হযথকান্ েমতাসীন্ সংর্ঠন্ বা সুপ্রর্তর্িত দল বা হকান্ 
রাজনন্র্তক, প্রার্তিার্ন্ক বা আইন্প্রণয়ন্কারী পর্রষদ।  

স্বাোর্বকোথব একর্ি হদথশ হস-ই আইন্ রিন্াকারী ও তা বাস্তবায়ন্কারী। 
হস-ই হদথশর শাসক ও কতৃিত্বশীল। হস হকান্ বলপ্রথয়াথর্র সম্মেুীন্ হথত 
পাথর ন্া। র্বথশষত: এমন্ বলপ্রথয়ার্, যা কুফরী কার্লমা উচ্চারণ সবধ্ 
হওয়াথক আবশযক করথত পাথর। 

হকউ যর্দ বথল, তাহথল দলীয় বলপ্রথয়ার্ সম্পথকি র্ক বলথবন্? সমূ্পণি 
একর্ি দল র্ক যুথদ্ধর হুমর্ক, অেিনন্র্তক শার্স্ত বা অন্য হকান্ শার্স্তর 
হুমর্কর সম্মুেীন্ হথত পাথর ন্া? যা শাসকথক কুফরী শাসন্বযবস্থার উপর 
বহাল োকথত বাধ্য কথর?  

আমরা বলথবা:  

পথূবি র্ক কেথন্া এমন্ যরু্ অর্তবার্হত হথয়থে বা সামথন্, র্ন্কি 
ের্বষযথত বা দরূ ের্বষযথতও র্ক কেথন্া আমরা এমন্ অবস্থা হদোর 
অথপো করথত পার্র হয, হকান্ হদথশর জন্র্ণ এ ধ্রথন্র িাথপর 



সম্মেুীন্ হথব ন্া? িাই তারা হয ধ্থমিরই হহাক। তাথদর শত্রুরা র্ক 
তাথদরথক হুমর্ক র্দথব ন্া? 

র্কউবার বযাপাথর র্ক বলথবন্? উির হকার্রয়ার বযাপাথর র্ক 
বলথবন্? র্ির্লর বযাপাথর র্ক বলথবন্? তারপর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইর্হ ওয়াসাল্লাথমর যামান্ায় পারসয ও হরাথমর 
বযাপাথর র্ক বলথবন্?  

ন্ার্ক দলীয় বলপ্রথয়াথর্র মথতর প্রবক্তারা র্ক বলথব: এ সকল র্িন্া আমরা 
আমাথদর ইর্তহাস, জাতীয় ঐর্তহয ইতযার্দর বণিন্ার হেথত্র  বথল োর্ক বথি, 
র্কন্তু আমরা বাস করর্ে র্েন্ন এক পর্রথবথশ। আর হসিা হল কাপুরুষতা ও 
হর্ালামীর পর্রথবশ? 

এমন্ পর্রথবথশরই সম্মুেীন্ র্ক আমাথদর ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইর্হ 
ওয়াসাল্লাম মদীন্ার সময়গুথলাথত হন্র্ন্? এমন্ পর্রথবথশরই সম্মুেীন্ই র্ক 
তারপথর ওমর, ওসমান্ ও আলী রার্যয়াল্লাহু আন্হু হন্র্ন্? এমন্ যুথদ্ধর 
আশঙ্কা, যা হশষ হওয়ার র্েল ন্া।  

তারপর, র্কোথব সাদ্দাথমর ইরাক বহু বেথরর অেিনন্র্তক অবথরাথধ্র মথুে 
অর্বিল হেথকথে? অেি তারা কত েয়ংকর পর্রর্স্থর র্শকার হথয়র্েল। 
তারপর তারা যথুদ্ধও হন্থম পিল। অেি হসিা ইমাথন্র র্ের্ির ওপর 
র্বশ্বাথসর যুদ্ধ র্েল ন্া। র্কোথব অর্িপূজক মাজুর্স ইরান্ দীর্ি কথয়ক বেথরর 
অবথরাথধ্ দৃঢ় হেথকর্েল? আর তারপর র্কোথব ইরান্ তার দূর্ষত র্িন্তা 
সুর্ন্নথদর হদথহ কযান্সাথরর ন্যায় র্বস্তৃর্ত লাে করাথলা? । র্কোথব উির 
হকার্রয়া আথমর্রকান্ অবথরাথধ্র মুথে দৃঢ় হেথকর্েল? 

েন্দক যুদ্ধ িলাকাথল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম হয অবস্থান্ 
র্ন্থয়র্েথলন্ – তেন্ বলপ্রথয়াথর্র মাসআলা হকাোয় র্েল? যর্দ এরূপ 
বলপ্রথয়াথর্র ওযর গ্রহণথযার্যই হত, তাহথল হসই কর্ঠন্ যুদ্ধসমূথহ, যেন্ 
সমস্ত মুসর্লমরা সমথূল র্ন্র্িহ্ন হথয় যাওয়ার উপিম হথয়র্েল, তেন্ই এর 
সুর্বধ্া গ্রহণ করা অর্ধ্ক যুর্ক্তসেত র্েল। 



হসই সিা কতই ন্া পর্বত্র, র্যর্ন্ বথলথেন্:  

ًْ لَهُْ أَلََعدُّوا ال ُخُروجَْ أََرادُوا َولَوْ   فَثَبََطُهمْ  ان بِعَاثَُهمْ  اللَهُْ َكِرهَْ َولَِكنْ  ُعدَة
ال قَاِعِدينَْ َمعَْ اق عُدُوا َوقِيلَْ  

“যর্দ হবর হওয়ার ইচ্ছাই তাথদর োকত, তথব তার জন্য র্কেু ন্া র্কেু 
প্রস্তুর্ত গ্রহণ করত। র্কন্তু  তাথদর ওঠাই আল্লাহর র্ন্কি পেন্দ র্েল ন্া। তাই 

তাথদরথক আলথসয পথি োকথত র্দথলন্ এবং বথল হদওয়া হল, যারা 
(পেুথত্বর কারথণ) বথস আথে, তাথদর সাথে হতামারাও বথস োক “ 

আল্লাহ তা’আলা তাথদরথক বর্ঞ্চত রাোর কারণ এিাই র্েল হয, তাথদর 
কতক ঐ সকল দার্বগুথলা কথরর্েল, যা আমরা আমাথদর যামান্ায় 
অথন্কথক বলাবর্ল করথত শুর্ন্.. িুথসডার ও ন্ার্স্তকবাদী শর্ক্ত আমাথদর 
জীবন্ র্বপন্ন কথর র্দথচ্ছ। তাথদরথক প্রর্তথরাধ্ ও িযাথলঞ্জ করার মথতা শর্ক্ত 
আমাথদর হন্ই। বাধ্য হথয় ওজরবশত আমাথদরথক এেন্ তাথদর অন্ুর্ত হথয় 
োকথত হথব। এ সকল দার্বগুথলার র্ের্ি এমন্ অর্লক কল্পন্ার উপর, যার 
হকান্ দর্লল হন্ই। হযমন্, হযমন্ বলা হয়, রাষ্ট্রীয়োথবও মান্ুষ হকাথন্া 
র্কেুথত বাধ্য হথত পাথর। আমরা আমাথদর আর্কদা হর্াষণা করথল এবং 
মান্ুথষর সামথন্ তা প্রকাশ কথর র্দথল আসমান্ হেথক বথে এথস পর্তত 
হথব। আথরা কত কী!! 

আর র্কোথব বলপ্রথয়াথর্র ওযর গ্রহণথযার্য হথত পাথর, হযোথন্ সমস্ত 
মুসর্লম হদথশর শাসকগুথলা -যাথদর মথধ্য এরথদার্ান্ও আথে- মথন্ করথে, 
আমাথদর এই দাওয়াত সন্ত্রাসী দাওয়াত। এিা আরথব তাথদর রজত্ব ও 
র্সংহাসথন্র জন্য িযাথলঞ্জ। এিা তুর্কিথদর ধ্মির্ন্রথপে র্ণতথন্ত্রর জন্য 
হুমর্ক।  

যেন্ তারা এমন্িা বথল, যেন্ তারা রাজত্ব, র্সংহাসন্, র্ণতন্ত্র বা 
ধ্মির্ন্রথপেতাথক র্ির্কথয় রাোর জন্য র্জহার্দ দাওয়াহ্ র্বরুদ্ধািরণ কথর, 
দমন্ কথর -  তেন্ তাথদর কতৃিথত্বর ওপর হকাোয় বলপ্রথয়ার্? এোথন্ 
বলপ্রথয়াথর্র সবর্শষ্টযগুথলা হকাোয়?  



কার্ফরথর্ািীর হামলা, ধ্বংসাত্মক অবথরাধ্, মারাত্মক দুর্েিে, শাসকথদর 
উপর তাক করা তরবারী, এগুথলার েথয় কুফরী শাসন্বযবস্থার উপর বহাল 
োকার কলযাণ কী? এিা র্ক বলপ্রথয়ার্ গ্রহণথযার্য হওয়ার র্ের্ি?   

আর এ ধ্রথণর বলপ্রথয়ার্ র্কোথব দূর হথব? কথব? যেন্ প্রজথন্মর পর 
প্রজন্ম এই র্বশ্বাথসর উপর হবথি উঠথে হয - আমাথদর এই দাওয়াত সন্ত্রাসী 
দাওয়াত। আর সমথোতা ও সর্ন্ধই একমাত্র উিরথণর পে। র্ণতন্ত্রই 
একমাত্র সমাধ্ান্। হকান্ শাসথকর জন্য শরীয়ত কাযিকর করা কেথন্াই 
অতযাবশযক ন্য়। 

এোথন্ জন্র্ণ বা শাসকথদর উপর হকান্ বলপ্রথয়ার্ হন্ই। বরং তাথদর 
কাযিাবলীর উপর তাথদর দৃঢ় র্বশ্বাস রথয়থে। অেিাৎ র্জহাদী দাওয়াতথক েতম 
করা এবং জার্হলী শাসন্বযবস্থার সাথে িলার উপর তাথদর দৃঢ় র্বশ্বাস োকার 
কারথণই তারা এসব কাজ করথে, বলপ্রথয়াথর্র কারথণ বাধ্য হথয় ন্া।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

৭. এরথদার্াথন্র হুকমু কী? 

 

অথন্থক বথল: র্কন্তু এরথদার্ান্ আরথবর অন্যান্য শাসকথদর মত ন্ন্। এই 
র্ন্ন্ তার প্রমাণ: 

১. র্তর্ন্ আল্লাহ ও তার রাসূথলর বযাপাথর সােযবাণী উচ্চারণ 
কথরন্, ইসলাথমর িার রুকন্ বাস্তবায়ন্ কথরন্। এমন্র্ক তার স্ত্রী 
পদিান্শীন্। 

২. র্তর্ন্ একজন্ সাহসী র্সংহ। ইহুদীথদর র্বরুথদ্ধ িযাথলঞ্জ 
কথরথেন্। র্তর্ন্ একজন্ বীথরর মত ‘র্ব্রজ’ এর সামথন্ পাথয়র 
ওপর পা তুথল বথসথেন্। শুধ্ু তাই ন্া, প্রর্তবাদস্বরূপ হলরুম হেথি 
হবর্রথয় হর্থেন্। 

৩. র্তর্ন্ তার হদশথক একর্ি সুদঢ়ৃ অেিনন্র্তক র্ের্ির উপর দাৌঁি 
কর্রথয়থেন্। বি বি ইউথরাপীয়ান্ রাষ্ট্রগুথলার কাতাথর র্ন্থয় 
হর্থেন্। র্তর্ন্ তার জার্তথক দার্ররযপীর্িত জার্তর স্তর হেথক 
উন্নর্তর র্দথক র্ন্থয় হর্থেন্। 

৪. র্তর্ন্ র্হজাব বযবহাথরর স্বাধ্ীন্তা কাযিকর কথরথেন্। কুরআন্ 
হতলাওয়াত কথরন্, র্ফর্লস্তীথন্র দুদিশাগ্রস্থ মান্থুষর জন্য 
হকৌঁথদথেন্, হযমন্ আসমা হবলতাজী রর্হমাহাল্লাহর জন্য হকৌঁথদথেন্। 

৫. র্সর্রয়ান্ ও অন্যান্য উদ্বাস্তুথদর জন্য তার হদথশর সীমান্া েথুল 
হদওয়া। 

৬. আর পূথবি আমরা হযগুথলা উথল্লে কথরর্ে, হসগুথলা র্তর্ন্ 
পর্িমাথদর হধ্াৌঁকা হদওয়ার জন্য কথর োথকন্। র্কন্তু আন্তর্রকোথব 
র্তর্ন্ তা অপেন্দ কথরন্। এসথবর প্রর্ত  প্রর্ত সম্মত ন্ন্। 



আমরা বলথবা:  

এগুথলা র্ক হকান্ শরয়ী দর্লল, যা হকান্ শরয়ী মফুর্ত ও দ্বীথন্র 
আথলম গ্রহণ করথত পাথর? 

 

প্রেমত: তার কার্লমাথয় শাহাদাহ উচ্চারণ করা।  

পূথবিই হদর্েথয়র্ে হয, কার্লমা শাহাদাত তেন্ই ধ্তিবয হথব, যেন্ তার মাথে 
ঈমান্ েেকারী হকান্ র্জর্ন্স ন্া োকথব। কারণ, শাহাদাহ তাওহীথদর 
র্শথরান্াম। পূণিাে ও হার্ককী তাওহীদ ন্য়। 

 

র্দ্বতীয়ত: র্তর্ন্ সাহসী র্সংহ, র্ব্রথজর র্বথরুথদ্ধ িযাথলঞ্জ কথরথেন্, তার সামথন্ 
দাপথির সাথে বথসথেন্।  

এিা তার শর্ক্তশালী বযর্ক্তথত্বর প্রমাণ হথত পাথর। তার ইসলাম বা কুফথরর 
প্রমাণ হথত পাথর ন্া। অথন্ক র্বশ্বথন্তারাই ওবামা ও যায়ন্বাদী শাসকথদর 
সামথন্ বুক উিু কথর দাপথির সাথে বথস। তথব আরথবর হীন্ কুকুরগুথলা 
এর বযর্তিম। 

 

তৃতীয়ত: তার হদশথক শর্ক্তশালী অেিনন্র্তক র্ের্ির উপর দাৌঁি করাথন্া।  

এিা তার জার্তর জন্য তার একর্ন্িতা ও স্বচ্ছতার প্রমাণ। আবারও বলর্ে, 
ইসলাম বা কুফথরর সাথে এর হকান্ সম্পকি হন্ই। 

 

িতুেিত: র্হজাব পর্রধ্াথন্র সবধ্তা িাল ুকরা এবং রাথবয়া িিথরর শহীদথদর 
দরূাবস্থার জন্য দ:ুর্েত হওয়া।  



এিা সহমর্মিতা ও এিা তার োথলা মথন্র অর্ধ্কারী হওয়ার প্রমাণ। 
ইসলাথমর প্রকাশয আমলগুথলার মথধ্য একর্ি র্তর্ন্ কথরথেন্। 

সমসযািা এোথন্ই। এ যথুর্র সকল মুরর্জআ ইেওয়ান্ ও  অন্যান্যরাও, 
হতাশা ও পরার্জত মথন্াোথবর র্শকার, এ হতাশা ও পরার্জত মান্র্সকতা 
তাথদরথক  এরথদার্াথন্র আিল ধ্রথত উদ্বদু্ধ কথরথে। হযোথব পার্ন্থত ডথুব 
যাওয়ার েথয় েিকুথিাথক আকথি ধ্রা হয়। 

আমরা পূথবিও বথলর্ে হয, হকান্ বযর্ক্তর মাথে ইসলাম অথন্ক হমৌর্লক র্বষয় 
পাওয়া হযথত পাথর। হযমন্িা তুর্কি জন্র্থণর সাধ্ারণ অবস্থা। তাথদর 
অর্ধ্কাংশই মসুর্লম জন্র্ণ। এথত হকান্ সথন্দহ হন্ই। র্কন্তু তারপরও হয 
কাথরা হেথক প্রকাশয ধ্মিীয় র্বষয়ার্দ প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে এমন্ র্কেু 
প্রকাশ হপথত পাথর, যা সুর্ন্র্িতোথব ঈমান্ ন্ষ্ট কথর হদয়। হযমন্ কাথরা 
মথধ্য ন্ামায ও ইসলাথমর সবগুথলা স্তম্ভ আথে। পদিা হস পালন্ কথর। 
কুরআন্ র্তলাওয়াত কথর। এগুথলা সবই ইসলাথমর সুস্পষ্ট র্ন্দশিন্। আবার 
তার হেথকই একই সাথে এমন্ র্কেুও প্রকাশ হপথত পাথর, যা 
সুর্ন্র্িতোথব ঈমান্ ন্ষ্ট কথর র্দথব। এিা সাধ্ারণ বযর্ক্তর হেথত্র হথত 
পাথর। হদথশর প্রর্তর্িত ও প্রোবশালী কাথরা হেথত্র হথত পাথর। দলীয় 
প্রধ্াথন্র হেথত্র হথত পাথর। আবার রাষ্ট্র প্রধ্াথন্র হবলায়ও হথত পাথর। 
এরথদার্াথন্র বযাপারিা র্ঠক এমন্ই। এোথন্ কথয়কিা উদারহণ তুথল ধ্রর্ে: 

১. তার দথলর মূলন্ীর্ত হল ধ্মির্ন্রথপেতা। র্বর্েন্ন অন্িুাথন্ 
বক্তৃতায় যা র্তর্ন্ র্ন্থজই হর্াষণা কথরথেন্। হযমন্ এরথদার্ান্ ড. 
মুরর্সর শাসন্কাথল র্মশর সফথর র্মশথরর পালিাথমথন্ট হর্াষণা 
কথরথে। র্মশরবাসীথক ধ্মির্ন্রথপেতা গ্রহণ করার উপথদশ 
র্দথয়থে। কারণ এিার মাধ্যথমই ন্ার্ক সুশাসন্ বাস্তবায়ন্ করা যায়, 
এিাই স্বােিক শাসন্বযবস্থা! এমন্িা র্তর্ন্ একার্ধ্ক অন্ুিাথন্ 
বথলথেন্। 

২. র্তর্ন্ এমন্ হদথশর শাসক, ধ্মির্ন্রথপেতা হয হদথশর 
শাসন্কাথযির মূল উৎস। যার সাথে ইসলাথমর হকান্ সম্পকি হন্ই। 



যার হমৌর্লক র্ের্ির সাথে ইসলাথমর হকান্ সম্পকি হন্ই। শুধ্ুমাত্র 
কতগুথলা বযর্ক্তর্ত পালন্ীয় র্বর্ধ্-র্বধ্ান্ বযর্তত। রাষ্ট্রীয় 
ইসলাথমর সাথে তার হকান্ সম্পকি হন্ই। 

৩. ন্যাথির সদসয হওয়া। আর ন্যাথিা এমন্ একিা হজাি, আমরা 
র্ন্ঃসথন্দথহ বলথত পার্র, হকউ-ই তাথত ইসলাথমর হকান্ সমেিক 
েুৌঁথজ পাথব ন্া। সামর্রক র্বমান্র্াৌঁর্িগুথলাথক র্তর্ন্ আথমর্রকান্ 
র্বমাথন্র জন্য অবাথধ্ বযবহাথরর অন্ুমর্ত র্দথয়থেন্। এগুথলা 
এোন্ হেথক সুন্নীথদর উপর সন্ত্রাথসর ন্াথম আর্াত হান্থে। আমরা 
দাথয়থশর কো বলর্ে ন্া হয, আমাথদরথক একথপথশ র্থবষণার 
অর্েথযার্ করা হথব। 

৪. ইউথরাপীয়ান্ ইউর্ন্য়থন্র সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য অর্বরাম 
প্রথিষ্টা। হযন্ তার জন্র্থণর জন্য অেিনন্র্তক উৎস সৃর্ষ্ট করথত 
পাথর। শরীয়ত র্বথরাধ্ী আইন্ প্রণয়ন্ করা। হযমন্ র্বর্চ্ছন্নতাবাদথক 
সবধ্ করা। “হিাথের পর্রবথতি হিাে” এই শার্স্তথক র্ন্র্ষদ্ধ করা। 
এোিা সমস্ত ইসলামী শরীয়তথক র্ন্র্ষদ্ধ করা হতা আথেই। 

৫. রাথবয়া িিথরর শহীদথদর জন্য কাৌঁথদন্। আবার বৃথিথন্র সাথে 
সমথোতা কথরন্। র্সর্রয়ান্ মুসর্লমথদর হতযাকারী পুর্তথন্র সাথে 
আথলািন্ায় বসথলন্। আথলািন্া হশথষ হযৌে র্ববৃর্ত র্দথলন্, সন্ত্রাস 
(র্জহাদ) হমাকাথবলায় তারা একমত। 

৬. র্বর্েন্ন সংলাপ ও পর্রকল্পন্ায় ইস্রাইথলর সাথে ঐকযমতয 
হপাষণ করা। হযিা তার অবস্থান্ স্পষ্ট করার হেথত্র “পাথয়র ওপর 
পা তুথল, বীরপুরুথষর মথতা বসার” হিথয় হেথক অর্ধ্ক শর্ক্তশালী। 

৭. মুহার্জরথদর জন্য হদথশর বডিার েথুল হদয়া র্ন্থয় কো হল, এক 
র্দক হেথক এিা মহান্েুতা ও সাহসী েূর্মকা। আথরকর্দক হেথক 
এিা পর্িমা হদশগুথলাথত উদ্বাস্তুথদর ঢল োমাথন্ার জন্য 
ইউথরাপীয়ান্থদর সাথে সমথোতা িুর্ক্ত। আর প্রেমর্ির হিথয় 



র্দ্বতীয়র্িই হবর্শ গুরুত্বপূণি। তথব আমরা আবাথরা বলর্ে, এ 
কাথজর সাথে ইসলাম বা কুফথরর হকান্ সম্পকি হন্ই। 

8. ইসরাঈথলর হেতর যেন্ আল্লাহর অন্ুগ্রথহ হয অর্িকাি 
সংর্র্িত হথয়র্েল, তার হমাকাথবলার জন্য ইসরাঈথলর উথদ্দথশয 
অর্ির্ন্বিাপক র্বমান্ হপ্ররণ কথরথেন্। অপরর্দথক আথলথপ্পাবাসীথক 
সাহাযযর্বহীন্ হফথল হরথেথেন্! 

আমাথদর এিা েথুল হর্থল হথব ন্া হয, একজন্ মান্ুথষর মথন্ কী আথে, তা 
বুোর হকাথন্া উপায় হন্ই। মান্ুথষর অন্তথরর কী আথে এ বযাপাথর হকান্ 
প্রমাণ হন্ই। হযমন্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইর্হ ওয়াসাল্লাম বথলথেন্: 
“আমাথদর হদোর র্বষয় হল প্রকাশয অবস্থা। অন্তথরর র্বষথয়র দার্য়ত্ব 
আল্লাহর হাথত”। তাহথল তার অন্তথর র্ক আথে হসিা র্কোথব বলা যাথব বা 
র্কোথব জান্া যাথব? তাই এরথদার্াথন্র মথন্ কী আথে, তা র্ন্র্িত কথর 
বলার বা জান্ার হকাথন্া উপায় হন্ই। এ র্ন্থয় িূিান্ত র্কেু বলা র্বভ্রম ও 
ভ্রষ্টতা সবর্ক। যার গুন্াহ ঐ সকল হলাকথদর গুন্াথহর ন্যায়, যারা র্ন্জ হাথত 
র্কতাব র্লথে বথল এিা আল্লাহর পে হেথক ন্ার্যলকৃত। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

উেসংহারঃ 

 

এরথদার্ান্ শর্ক্তশালী বযর্ক্তথত্বর অর্ধ্কারী একজন্ মান্ুষ। র্তর্ন্ তার হদশ ও 
জার্তথক োথলাবাথসন্। র্ন্জ হদথশর উন্নর্তর জন্য কাজ কথরন্। র্ন্থজর ও 
র্ন্থজর জার্তর সম্মান্ বুথেন্। পর্বত্র কুরআথন্ বর্ণিত র্কেু র্বর্ধ্-র্বধ্ান্থকও 
োলবাথসন্, হযগুথলাথক এক সময় তার হদশ আইথন্র উৎস র্হসাথব গ্রহণ 
কথরর্েল। হেলাফথতর যামান্ায় হযগুথলার দ্বারা তার হদথশর জন্র্ণথক 
পর্রিার্লত হথয়র্েল। শুধ্ু তাই ন্য়, বরং আথরা একিু আথর্ হবথি বলা যায়, 
তার অন্তথর মুসলমান্থদর োথলাবাসা রথয়থে, যা তার র্কেু র্কেু কাথজর 
দ্বারা প্রকাশ পায়। বরং তার পাথয়র জুতা সকল আরব শাসথকর মাোর ওপর 
হথত পাথর। র্কন্তু আমরা তাথক মুসর্লম বলথত পার্র ন্া 

র্তর্ন্ মুসর্লম ন্ন্। র্তর্ন্ঐ সকল শাসকথদর মতই, যারা আল্লাহর ন্ার্যলকৃত 
র্বধ্ান্ বযর্তত র্েন্ন র্বধ্ান্ র্দথয় শাসন্ কথর, পর্রস্কার ধ্মির্ন্রথপেতা র্দথয় 
শাসন্ কথর এবং তার প্রর্ত আহ্বান্ কথর। এিা ইসলাম েেকারী র্বষয় যা 
বযর্ক্তথক ইসলাম হেথক হবর কথর হদয়। র্তর্ন্ যতই ন্ামায পথিন্ ন্া হকন্, 
হরাজা রাথেন্ ন্া হকন্ বা তার হপ্রর্মকরা তাথক মুসর্লম বথল ধ্ারণা করুক 
ন্া হকন্।  

আর এোথন্ তার ওপর বলপ্রথয়ার্ বা তার অন্থন্যাপায় হবার মথতা র্কেু 
হন্ই। এোথন্ ইকরাহ বা জরুরুত েুৌঁথজ পাথবন্ ন্া, তথব প্রবৃর্ির অন্ুসারী বা 
র্সর্রয়ান্ ট্রাথজর্ডর হপ্রোপথি তার কাে হেথক অস্ত্র ও সাহাযয লাথের ন্র্দ 
স্বােিথক প্রাধ্ান্য র্দল, েুৌঁথজ পাওয়া হযথত পাথর। র্কন্তু হকান্ আর্লম ও 
মুফর্তর র্ন্কি এগুথলা গ্রহণথযার্য ন্া হয শুধ্ুমাত্র শরয়ী দর্লথলর র্দথক 
তাকায়। দর্লল োিা হকান্ মুসর্লমথকও কার্ফর বলা যাথব ন্া এবং হকান্ 



কার্ফরথকও মুসর্লম বলা যাথব ন্া। এেথন্া পযিন্ত মহুাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইর্হ ওয়াসাল্লাথমর আর্ন্ত ইসলাম হেথক হস অথন্ক দূথরই আথে6। 

আল্লাহ জাথন্ন্ হয, তুর্কিরা একর্ি শাসন্বযবস্থা র্হসাথব ইসলামী অন্ুশাসথন্র 
র্দথক র্ফথর আসুক, ধ্মির্ন্রথপেতাবাদ হেথক সম্পকি র্েন্ন করুক এবং েূ-
পৃি হেথক আল্লাহর শরীয়ত র্ন্র্িহ্ন করার হমাকাথবলায় দার্িথয় যাক – এিা 
আমাথদর আকাঙ্ক্ষা ন্া। বরং এিা প্রেম র্দন্ হেথকই আবশযক র্েল এবং 
আজও আবশযক, যতেণ ন্া আমরা তা হদেথত পাই। কারণ আল্লাহর হুকুম 
র্ন্থয় হেলা করা জাথয়য হন্ই এবং হকান্ কারথণই আল্লাহর হুকুম পর্রবতিন্ 
করাও জাথয়য ন্য়। 

আর র্ন্র্দিষ্ট হকান্ স্বাথেির জন্য ধ্মির্ন্রথপেতাবাদী শাসথন্র সাথে 
সহথযার্ীতামূলক অংশগ্রহণ করার সুর্ন্র্দিষ্ট ন্ীর্তমালা রথয়থে। র্কন্তু 
মুসলমান্থদর এ ধ্রথণর হকান্ কাজ জাথয়য করার জন্য শরীয়থতর হকান্ 
হুকুমথক পর্বতিন্ করার অন্ুথমাদন্ হন্ই। এই আথলািন্ার জন্য র্েন্ন স্থান্ 
রথয়থে। হসোথন্ তা করা যাথব। 

আমরা আশা করর্ে, এর হকান্ র্লর্েত ও যোথযার্য ইলমী জবাব হদেথত 
পাথবা। যাথত যারা র্েন্ন হকান্ ফলাফথল হপৌৌঁথেথেন্, আমরা তাথদর 
দর্ললগুথলার সাথে আমাথদর দর্ললগুথলাথক র্মর্লথয় হদেথত পার্র। 

 

ড. তার্রক আব্দুল হার্লম 
৪ সফর, ১৪৩৮ র্হ. হমাতাথবক ৫ ন্থেম্বর ২০১৬ ইং 

অন্ুবাদ: ৯ রজব, ১৪৩৯ র্হ. হমাতাথবক ২৬ মািি ২০১৮ ইং 

                                                           
6 আথলািন্া হশথষর সারাংশর্ি হল এই হয, ফাতাওয়ার্ি এমন্ ন্া হয, এিা তুরথস্কর সাথে আিার-বযবহাথরর 
সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং অবস্থান্ ও পর্রর্স্থর্ত অনু্যায়ী এ সম্পথকি হবশ র্কেু সুরত ও র্ঠন্ রথয়থে। হযমন্ 
তা তুর্কি জার্তর সাথে সম্পর্কিত ন্য়, হযথহতু তাথদর মুল হল ইসলাম। এবং হদথশর র্েতথর হকান্ ধ্রথণর 
র্বথফারণ হামলা িালাথন্া, যাথত সাধ্ারণ মুসলমান্ র্ন্হত হয়, জাথয়জ ন্য়। 


